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 اإلهداء

 إلى أمي وأبي

 إلى أهلي وعشيرتي

 إلى أساتذتي

 إلى زمالئي وزميالتي

 إلى كل من علمني حرفا

 أهدي هذا الكتاب راجياً من المولى

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح
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 ةالمقدم
( La sociologie économique) يعد علم االجتماع االقتصادي

فرعا من فروع علم االجتماع العام. ويعني هذا التخصص دراسة الظواهر 
االقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي، بفهم أشكال االقتصاد وتفسيرها، 

فعلم  ،وربط الصلة بين المنافع االقتصادية والعالقات االجتماعية. عالوة على ذلك
العلم الذي يعنى بدراسة األنشطة االقتصادية، من  االجتماع االقتصادي هو ذلك

إنتاج، وتوزيع، وتبادل، واستهالك.ومن ثم، فالسوسيولوجيا االقتصادية هي دراسة 
وأنساقه، وأنشطته، ودوراته،  ،للنظام االقتصادي، في مختلف بنياته، وأشكاله

الهادفة في ووظائفه، وعالقاته، مع التركيز على األفعال االقتصادية العقالنية و 
 سياقاتها المجتمعية.

قديما  رواده ماجتماع االقتصادي  وما مواضيعه  وما تاريخه  و إذاً، ما علم اال
   وما تصوراته النظرية والمنهجية  وحديثا

علم االجتماع  مبادىءهذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه ب)
هو علم مهم للبحث عن على أساس أن علم االجتماع االقتصادي  االقتصادي(،

المجتمع. ويعني هذا أن وبنية العالقة التي تجمع بين الظواهر االقتصادية 
واليمكن معالجتها أو  ،المجتمع اإلنساني يعرف مشاكل معقدة وعويصة جدا

تشخيصها إال في إطار اقتصادي. والعكس صحيح أيضا، فكثير من الظواهر 
فراد والمجتمعات من ن جهة، وبأفعال األاالقتصادية لها ارتباط وثيق بالمجتمع م
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بتعاون البشري ويعني هذا كله أن النشاط االقتصادي يقوم به الفرد  جهة أخرى.
لذلك، تتخذ  وتضامن وتبادل مع األفراد اآلخرين، ضمن سياق مجتمعي معين.

 مادامت ترتبط برغبات األفراد وحاجياتهم ،الظواهر االقتصادية طابعا اجتماعيا
كما أن االقتصاد في خدمة توازن المجتمع وتماسكه  .م وأنشطتهموحوافزه

 وانسجامه ليس إال.

و نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الكتاب المتواضع، و يسدد خطانا، 
ويرشدنا إلى ما فيه صالحنا، ونستغفره عن هفواتنا وكبواتنا وأخطائنا وزالتنا. كما 

الكتاب من نقص وتقصير ونسيان،  نستسمح القراء األفاضل عما في هذا
 فالكمال والتمام من صفات سبحانه وتعالى جل شأنه وعال، وماتوفيقي إال بالله. 
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 المطلب األول: تعريف علم االجتماع االقتصادي
علم االقتصاد هو الدراسة العلمية لعمليات اإلنتاج والتوزيع  من المعروف أن

لع والخدمات لتحقيق الرفاهية واالزدهار والتبادل واالستهالك التي تتعلق بالس
يدرس بتعبير آخر، . و المادية والمالية والمعنوية لألفراد، وتحسين مستوى معيشتهم

الدورة االقتصادية القائمة على أربع مراحل أساسية هي: اإلنتاج، هذا العلم 
سمي لذا،  .وقد ارتبط هذا العلم أيضا بالدولة والتوزيع، والتبادل، واالستهالك.
ة للعالقة يصعب الفصل بين االقتصاد والسياسباالقتصاد السياسي إلى درجة 

 الجدلية الموجودة بينهما.

 ،فراد فيما بينهمالدولة فقط، بل هي نتاج جهود األ بيد أن الثروات التقتصر على
داخل سياق مجتمعي معين. بمعنى أن األفراد هم الذين يحققون الثروة االقتصادية 

علم ومن ثم، يدرس  .والتفاهم والتعاقد والتبادل المشتركي إطار التعاون فالمثمرة، 
االقتصادية ذات الطابع الفردي واالجتماعي. وقد عرف بعضهم  االقتصاد األنشطة

عليها ينظم الناس استخدام الموارد إلشباع تصاد بأنه " دراسة الكيفية التي علم االق
يهتم بدراسة التنظيم االقتصادي،  ادرغباتهم وحاجاتهم، بمعنى أن علم االقتص

جه كل نظام وهذا يتطلب دراسة مختلف النظم االقتصادية، والمشكالت التي توا
 1هذه المشكالت." والطرائق الممكنة لحل

                                                            

، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، علم االجتماع االقتصاديمحمد ياسر الخواجة:  - 1
 .11م، ص:1991ر، الطبعة األولى القاهرة، مص

 



7 
 

الناس على تلبية  إذاً، يدرس علم االقتصاد مختلف النظم االقتصادية التي تساعد
والمصالح، وتحقيق التوازن وإشباع رغباتهم، وتحقيق المنافع  ،حاجياتهم

االقتصادي، واإلشباع المادي. ومن ثم، يحاول علم االقتصاد أن يبحث عن 
ل والمصاريف، ويعالج المشاكل المادية بأنجع السبل والطرائق يالتوازن بين المداخ

ويعني هذا  في إطار ما يسمى بالحكامة الجيدة. ،االقتصادية الممكنة والمتاحة
لتنظيم حياتنا االقتصادية كما قدم لنا جميع الوسائل والخطط أن علم االقتصاد ي

ن رغبات اإلنسان أ، والسيما وكيفا، وتحقيق انسجامها وتوازنها وتماسكها
 لذا،.محدودة، لكن الوقت والنشاط والموارد الطبيعية وملحة وآمرةكثيرة وحاجياته  

كما أن   .الستهالكوترشيد النفقات وا ،د الموجودةر ينبغي التحكم جيدا في الموا
وقد  .هذا االقتصاد هو سبيل لتحقيق الثروة وتجميعها وتكديسها أو استثمارها

وهناك من يقول بأنه علم اإلثراء  االقتصاد هو علم الثروة. ل آدم سميث بأنقا
 القائم على المجهود البشري لبناء ثروة األمة.

قتصادي الفردي أو ومن هنا، فعلم االقتصاد هو الذي يعنى بدراسة النشاط اال
الجماعي من أجل تحقيق المنافع أو المصالح أو الرفاهية أو الثروة أو التوازن بين 

 .مصاريفالمداخيل وال

وإذا كان علم االقتصاد يهدف إلى وضع قوانين رياضية وإحصائية وعلمية لتحقيق 
الجماعات، المنفعة أو المصلحة أو التوازن االقتصادي أو الرفاهية المادية لألفراد و 

وتحسين  المجتمعية، العدالة فإن علم االجتماع االقتصادي يهدف إلى تحقيق
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بمعنى توجيه  فراد والمجموعات داخل نسق مجتمعي معين.مستوى معيشة األ
وتحقيق توازنه وانسجامه وتكامله، أو تحسين  ،االقتصاد لتقدم البنيان االجتماعي

هذا، يقول محمد ياسر الخواجة:"  األوضاع االقتصادية للمجتمع بأكمله. وفي
لكن الذي  وتبدو الصلة أكثر وضوحا بين مجال االقتصاد ومجال االجتماع.

من دراسته إلى  تجدر اإلشارة إليه هنا أن علم االجتماع االقتصادي اليرمي
الوصول إلى قوانين اقتصادية بحتة أو الوصول إلى هذه القوانين بغرض ذاتي، وإنما 

فاع بها في االرتقاء باألوضاع والنظم والمستويات االقتصادية، فإذا  يهدف إلى االنت
دالة، وإذا  عيهتم بالمنفعة، فإن علم االجتماع االقتصادي يعنى بالكان االقتصاد 

ليها النظام االقتصادي، فإن علم إكان االقتصاد يضع القوانين التي يستند 
جتماعي من الناحية االجتماع االقتصادي يستنبط قوانين تقدم البنيان اال

 االقتصادية.

ي النظم أرفة عإن علم االجتماع االقتصادي يستطيع أن يساعدنا على م :أي
االقتصادية يمكن أن تالئم هذا المجتمع أم ذاك، وما الذي يجب االحتفاظ به، 

لذي يجب استبعاده من وسائل النشاط أو االستغالل االقتصادي، ألنه ا وما
النشاط االجتماعي، بل هو أهم  ي بوصفه أحد مظاهريدرس النشاط االقتصاد

لى الظاهر إوينظر  ،ألنه يتصل بقوام البنيان االجتماعي ؛فرادناحية من سلوك األ
 ،نظرته إلى الظواهر االجتماعية التقل شأنا عن الظواهر السياسية، والدينية

اعية، وما يعة الحياة االجتمبتنبع من ط واألخالقية، واللغوية، وهي كلها ظواهر
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وتقابل رغباتهم وخضوعهم  ،مشاعرهمينطوي عليه من تفاعل بين األفراد واحتكاك 
لظروف بيئية واجتماعية تصهرهم جميعا في بوتقة واحدة.تتحد آثارها وتتداخل 

 2العوامل المؤثرة فيها بالنتائج بحيث يصعب الوقوف عليها."

 ،(لحياة االقتصاديةسوسيولوجيا افي كتابه ) ،(N.Smelserلسر)يويعرفه سم
المرجعي لعلم االجتماع ونماذجه  " العلم الذي يقوم على تطبيق اإلطاربأنه 

التفسيرية لدراسة وتحليل األنشطة االقتصادية الحديثة التي تعالج عمليات 
 "3اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، واالستهالك للسلع والخدمات النادرة.

تطبيق المقاربة السوسيولوجية على الظواهر  إذاً، فعلم االجتماع االقتصادي هو
ويقصد بالظواهر  .5الدراسة السوسيولوجية لالقتصادهو ، أو 1االقتصادية 

                                                            

 .11-15، ص:علم االجتماع االقتصادي محمد ياسر الخواجة: - 2
3- Smelser,N:The sociology of economic 
life,prentice,Hall,New Jerry1976,p:43. 
4-  Smelser N. J. et Swedberg R. (eds.), The Handbook 
of Economic Sociology, Princeton, Russell Sage 
Foundation, 1994, p: 3. 
5 - Swedberg R., 1987, Current Sociology, London, 
Sage Publication ; trad. franç.1987 ; Une histoire de la 
sociologie économique, Paris, Desclée de 
Brouwer,1994,p :221. 
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السلوك ، أو 1االقتصادية العمليات األربع: اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، واالستهالك
وقد تعني  .7بين الرغبات الكثيرة وندرة الموارد أو محدوديتها ذي يوفقاإلنساني ال

والهادف عند ماكس  عقالنيالظواهر االقتصادية ما يسمى بالفعل االقتصادي ال
 .(V.Pareto)ريتو اأو فيلفريدو ب( Max Weber)فيبر 

بدراسة الظواهر االقتصادية التي لها عالقة  علم االجتماع االقتصاديهتم ي، إذاً 
سوق، ووصف وتحليل وضعيات ال ،ةاالقتصادي مأي: دراسة النظ .بالمجتمع

والتوقف عند اآلليات التي تتحكم في تحديد األثمان،  الدورة االقتصادية،
العالقات االجتماعية وصلتها استكشاف ومناقشة سياسة العرض والطلب، و 

 الربح والقيم... في تأرجحها بيناألسواق تناول بالعالقات التجارية واالقتصادية، و 

اسة مختلف الظواهر االقتصادية در  لم االجتماع االقتصادي هووهكذا، فع
االقتصاد  في ضوء مسبباتها االجتماعية ونتائجها، من خالل المزج بين المتنوعة

سوسيولوجية عبارة عن مقاربة  علم االجتماع االقتصاديومن ثم، ف والمجتمع.
، بالتركيز في ضوء مقاربة اقتصادية جزئية أو كليةوتحليلها  ،للظواهر االقتصادية

                                                            

6-  Granovetter M, : Analyse économique des 
conventions, Paris, PUF,1994,p :81. 
7 - Robbins L., : An Essay on the Nature and 
Signification of Economic Science, Londres, 
Macmillan, 1932, p: 30. 
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تبيان دور المجتمع مع ات االقتصادية وأدوارها ووظائفها ومؤسساتها، على البني
 االقتصاد... وتأثيره في
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 المطلب الثاني: مواضيع علم االجتماع االقتصادي
ويمكن حصرها  ،يدرس علم االجتماع االقتصادي مجموعة من المواضيع المهمة

دل، واالستهالك(، والمنفعة الدورة االقتصادية )اإلنتاج، والتوزيع، والتبا فيما يلي:
التبادل االقتصادي، و أو الالتوازن االقتصادية، والرفاهية االقتصادية، والتوازن 

أو المساواة البطالة، و الفقر، والتسول، والثراء، و البؤس االجتماعي، و التجاري، و 
 والتخلف، والملكيةتنمية االجتماعية، والرأسمال االقتصادي، والالالمساواة 

توزيع الدخل، واالقتصاد الكلي، والعمل، واالستثمار، واألجور، و  ،الخاصة
القروض، والتنافس الربح، والريع، ونظرية القيمة، و رأس المال، و والدخل القومي، و 

اإلشباع االقتصادي، العولمة، و التضخم، والتبعية، و االقتصادي، وتحرير االقتصاد، و 
الشركات متعددة رصات، واألبناك، و األسهم، والبو ونقل التكنولوجيا، واألسواق، و 

المؤسسات والمقاوالت األنشطة االقتصادية، و و  االقتصادية، ات، واألزمالجنسيات
االقتصادية، والتدبير االقتصادي، واإلفالس، والتجارة، وتقسيم العمل، وعالقة 
الدين باالقتصاد، وعالقة االقتصاد بالمشاكل االجتماعية، والتنمية االقتصادية 

تدامة، وثورة المعلومات، والثورة الرقمية، والتجارة الداخلية والخارجية، والركود المس
، والضرائب المباشرة وغير معا مرأةرجل وال، والوضع االقتصادي للاالقتصادي

 والنمو، واالقتصاد الجزئي والكلي، المباشرة وأثرها في االقتصاد والمجتمع معا
وفلسفة النقود، وتراكم رؤوس ي والزراعي، الديمغرافي وعالقته باإلنتاج الغذائ

واالقتصاد الموجه،  والخوصصة،وثنائية الطلب والعرض،  األموال، واألوراق المالية،
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، والمشاريع الصراع الطبقياالقتصاد المنفتح، والفوائد البنكية والربوية، و و 
 وندرة الموارد، واستغالل الطبيعة،والحاجيات االقتصادية، وكثرة الرغبات 

والبيروقراطية، والطبقات الطفيلية، وسوق العمل، والرأسمالية واالشتراكية، 
واالقتصاد السياسي، وقيم التبادل واالستعمال، والتشييء واالغتراب، والتقنية 

 ...واالستالب

 رواد علم االجتماع االقتصادي: لثالمطلب الثا
ذين اهتموا يمكن الحديث عن مجموعة من رواد علم االجتماع االقتصادي ال

إن على مستوى و  ،لى مستوى التنظيرعقديما وحديثا، إن الظواهر االقتصادية ب
ألكسيس و  ،ابن خلدون :التطبيق. ومن أهم هؤالء نذكر

ريكاردو (، ودافيد Adam Smithآدم سميث )و  ،(Tocquevilleتوكفيل)
(David Ricardou،)  كارل ماركس و(K.Marx)،  ليون والراسو 
(Léon Walras)، (وماكس فيبرMax Weber)،  وإميل دروكايم
(E.Durkheim) ، و( جوزيف شومبترJoseph Schumpeter ،)

 Georg(، وجورج زيمل )Vilfredo Pareto) وفيلفريدو باريتو
Simmel)، (ومارك غرانوفيترMark Granovetter وهاريسون وايت ،)

(Harrison White( وكارل بوالنيي ،)Karl Polanyi)،  بورديووبيير 
(Pierre Bourdieu)،  ولوك بو( لتانسكيLuc Boltanski) ولوران،

(، Ève Chiapelloوإيف شيابلو ) ،(Laurent Thévenotتيفلو )

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tocqueville
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Granovetter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harrison_White
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Th%C3%A9venot
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve_Chiapello
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 John Maynardوجون كينز)(، Alfred Marshallوألفرد مارشال )
Keynes)،  و( فريد بلوكFred L. Blockوجيمس كولما ،)(نJames 

S. Coleman(وباوال إنجالند ،)Paula England ،) وبول ديماجيو
(Paul DiMaggio ،)(وجويل بودولنيJoel M. Podolny ولينيت ،)

 Richard(، وريشارد سويدبيرج )Lynette Spillmanسبيلمان )
Swedberg(وفيفيانا زيليزير ،)Viviana Zelizer وكارلو تريجيليا ،)

(Carlo Trigilia،) (ولوك بولتانسكيLuc Boltanskiودونال ،)  أنغوس
 Laurentتيفنو) (، ولورانDonald Angus MacKenzieماكينزي)

Thévenot( وجينس بيكير ،)Jens Beckert وأميتاي ،)
(، وفولفغانغ Chuck Sabel(، وشاك سابيل)Amitai Etzioniإتزيوني)

 Michaelموصو) ومكائيل(، Wolfgang Streeckستريك )
Mousseau)… 

تناولت النظام متميزة، ومن جهة أخرى هناك دراسات سوسيولوجية ماركسية 
، كما نجد ذلك واضحا عرية والفضحسمالي بالتحليل والنقد والتأاالقتصادي الر 

 Theodor(، وتيودور أدورنو)Georg Lukácsعند كل من: جورج لوكاش)
Adorno(وماكس هوركايمر ،)Max Horkheimer ووالتر بنجامين ،)

(Walter Benjamin( وغوي دوبور ،)Guy Debord،)  لتوسيرأولوي 
(Louis Althusser(ونيكوس بوالنتازاس ،)Nicos Poulantzas،) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_L._Block
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman
https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_DiMaggio
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_M._Podolny
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynette_Spillman
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Swedberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Swedberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Swedberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Viviana_Zelizer
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Trigilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Boltanski
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Angus_MacKenzie
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Th%C3%A9venot
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Th%C3%A9venot
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Th%C3%A9venot
https://en.wikipedia.org/wiki/Amitai_Etzioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mousseau
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mousseau
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mousseau
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Luk%C3%A1cs
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicos_Poulantzas
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 Jürgenرغان هابرماس)و (، ويRalph Milibandليباند )ورالف مي
Habermasورايمون ،) (ويليامRaymond Williams وفريدريك ،)

(، Antonio Negriري)غ(، وأنتونيو نيFredric Jamesonجامسون )
 ...، وغيرهم(Stuart Hallوستوار هال)

مجموعة من  مكرين تتحكم فيهويالحظ أن هؤالء العلماء والباحثين والمف
على الرغم من  ،كانت توجه اهتماماتهم االقتصادية التيالمرجعيات المختلفة 

ماهو اجتماعي  بين ماهو اقتصادي ومتشابكة ومتداخلة وجود عالقات 
مثل: المرجعية السياسية ) توكفيل(، والمرجعية التاريخية والعمرانية  ،وسوسيولوجي

(، والمرجعية ...الفلسفية )جورج زيمل، وماركس )ابن خلدون(، والمرجعية
االقتصادية ) أدم سميث، ودافيد ريكاردو، وجون كينز، وفيلفريد باريتو...(، 

الوضعية )إميل  وأ)بيير بورديو(، والمرجعية العلمية  والمرجعية السوسيولوجية
كس )ما والمتعددة الحقول والمعارف والمتنوعة  نفتحة، والمرجعية المدوركايم(

 ...فيبر(

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Miliband
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Williams
https://en.wikipedia.org/wiki/Fredric_Jameson
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hall_%28cultural_theorist%29
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 : تاريخ علم االجتماع االقتصاديرابعالمطلب ال
لذا، وجدنا اهتمامات وأفكارا اقتصادية  ارتبط علم االقتصاد باإلنسان منذ القديم.

متميزة. ويعلم الكل مدى نجاح السياسة االقتصادية التي تبناها نظرية وعملية 
دة، والتحكم في يوسف عليه السالم فيما يخص ادخار الحبوب لسنوات ع

صبحت وأبعد ذلك، تبلور علم االقتصاد، و  عمليات االستهالك والتوزيع والتبادل.
خضع للرياضيات واإلحصاء والمناهج عد نظرية وتطبيقية وإستراتيجية، تله قوا

التجريية والعلمية الدقيقة، بتوظيف كل التقنيات المستجدة التي أتت بها 
ومن ثم، فقد انقسم هذا العلم إلى مذاهب  التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة.

اقتصادية عالمية )الليبرالية واالشتراكية(، وتفرع إلى تصورات نظرية مختلفة ومتنوعة 
)نظرية كينز مثال(، وإلى أطروحات إيديولوجية متصارعة )االقتصاد االشتراكي 

 .(مقابل االقتصاد الليبرالي الماركسي

في منتصف القرن  ،ا، ظهر تخصص جديدوبعد أن تطور علم االقتصاد كثير 
يسمى بعلم االجتماع االقتصادي الذي يبحث عن عالقة المجتمع العشرين، 

باالقتصاد، أو دور االقتصاد في تحريك عجلة المجتمع أو توقيفها أو إعاقة 
على الرغم من أن هذا المصطلح قد ظهر في القرن التاسع عشر نموها. 

م، واستعمله اإلنجليزي ويليام ستانلي جوفنز 1179سنة  الميالدي، وبالضبط في
(William Stanley Jevons وبعد ذلك، استعمل هذا المصطلح في .)

 .1921و1191كتابات إميل دوركايم، وماكس فيبر، وجورج زيمل ما بين 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
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ثم انتقل إلى  ،تأسس هذا العلم في جامعات الواليات المتحدة األمريكية وقد
صبح علم االجتماع االقتصادي جامعات الغرب والشرق بعد ذلك. وأ باقي

لياته آيتفرع عن علم االجتماع العام، ويوظف أدواته و  ،تخصصا علميا جديدا
محمد ياسر الخواجة في   وفي هذا، يقول ومناهجه في الفهم والتفسير والتأويل.

(: " تبلورت الجهود األولى لنشأة علم علم االجتماع االقتصاديكتابه ) 
االجتماع االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية مع اهتمامات المدارس 

وغيرهما إلى تطوير  ومنها مدرسة شيكاغو وهارفارد ،السوسيولوجية األمريكية
ديد من المداخل عواالستعانة بال ،مجاالت علم االجتماع االقتصادي
الظواهر السوسيواقتصادية.وذلك من  سةدراالسوسيولوجية والنماذج االقتصادية في 

ي نشاط آخر يمثل أحد الظواهر االجتماعية أمنطلق أن النشاط االقتصادي ك
التي اليمكن فهمها وتفسيرها تفسيرا كامال إال في ضوء التفاعل والتأثير المتبادل 

 "1من االقتصاد والمجتمع. بين كل

وبعد ذلك، توسعت مداخل علم االجتماع االقتصادي، وأصبح يعتمد على 
النظريات االقتصادية ومذاهبها لتعميق الصلة بين الظواهر االقتصادية والظواهر 
المجتمعية. وأصبح هذا العلم تخصصا أكاديميا في شعبة االقتصاد أو علم 

الجامعات العربية إال في العقود األخيرة من  ولم يدخل هذا التخصص ،االجتماع
 القرن العشرين، ومازالت الدراسات فيه قليلة جدا حتى في بيئته الغربية.

                                                            

 .7محمد ياسر الخواجة: نفسه، ص: - 1
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 ي يعد علما حديث النشأة بمقارنتهو" على الرغم من أن علم االجتماع االقتصاد
بعلم االقتصاد الذي تطورت أقدامه كعلم موضوعي اكتسب الصيغة العلمية في 

يحاول أن يتحسس طريقه في دراسة ان فيه علم االجتماع االقتصادي وقت ك
ومنهجية من خالل استقطاب مجموعة من  الظواهر االقتصادية بصورة علمية

لفرد مارشال، وجون كينز، أومنهم على سبيل المثال  ،صلتصاد في األعلماء االق
صادي نقطة وفيلفريد باريتو، وجورج زيمل حيث وجدوا من علم االجتماع االقت

استطاع  هللعالقة الوثيقة بين كل من علمي االقتصاد واالجتماع.إال أن يةقعالتقاء وا
أن يشق طريقه بنجاح كبير لفت أنظار جميع الدوائر العلمية واألكاديمية في كافة 
العلوم االجتماعية، ويشهد على ذلك مظاهر التطور التي استطاع هذا العلم 

وتنمية  ،تحديد موضوعه، وبلورة قضاياه النظرية ها في مجالققالجديد أن يح
مثل: الملكية،  وتفسير الظواهر السوسيواقتصادية وتميز طريقته في تحليل جه،منه

واإلنتاج، والعمل، واالستهالك، والتوزيع، واالستثمار، واألجور، والبطالة، والفقر، 
تصادي، ونقل شباع االقالمنفعة والرفاهية، واإل والتضخم، والتبعية، وقضايا

الموضوعات  سواق، والشركات متعددة الجنسيات وغير ذلك منالتكنولوجيا، واأل
علماء االجتماع االقتصادي  الحديثة المتعددة األخرى. ويؤكد ذلك أيضا حرص

يت دعائم استقالله بلهذا العلم الفرعي، وتث على توفير الشروط النظرية والمنهجية
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بصورة  ظم الفكرية األخرى السوسيواقتصاديةوتميزه عن مجموعة الن ،المعرفي
 "9ليلية وواقعية.حت

وهكذا، أصبح علم االجتماع االقتصادي تخصصا علميا مستقال، اليمكن 
.وأكثر من ذات الطبيعة االقتصاديةية االستغناء عنه في دراسة الظواهر االجتماع

مها أو هذا فثمة مجموعة من القضايا والظواهر االجتماعية التي اليمكن فه
تفسيرها أو تأويلها إال بالتوقف عند العوامل االقتصادية التي تكون السبب 

  الحقيقي في إفراز تلك الظواهر، بشكل من األشكال.

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 .1-7محمد ياسر الخواجة: نفسه، ص: - 9
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 التصور النظري: خامسالمطلب ال
بعض اليمكن فهم علم االجتماع االقتصادي واستيعابه إال بالتوقف عند 

االجتماع أو علم  ،االقتصاد من جهةعلم التصورات النظرية التي تندرج ضمن 
 من جهة أخرى. االقتصادي

 علم االجتماع االقتصاديرائد ابن خلدون : الرابعالفرع 

حيث توقف، في كتابه  ،يعد ابن خلدون واضع علم االجتماع االقتصادي
ناقشة والتأمل متحليل واللكثير من الظواهر االقتصادية باالعند  )المقدمة(،
عله سعيا جادا لكسب الرزق، وأن ج، كتناوله للعمل الذي لفلسفيالعقالني وا

اإلنسان اليمكن أن يعيش بدون عمل. ومن ثم، ترتفع القيمة االقتصادية للمنتج 
و تنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. كما ينقص العمل 

 ويضيع بانهيار العمران وخرابه. وفي هذا، يقول ابن خلدون:

فال بد  ،ن الكسب إنما يكون بالسعي في االقتناء والقصد إلى التحصيلاعلم أ" 
في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: " فابتغوا 

والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من  .عند الله الرزق "
كل مكسوب ومتمول. ألنه إن كان عند الله. فال بد من األعمال اإلنسانية في  

عماًل بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو 
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المعدن فال بد فيه من العمل اإلنساني كما تراه، وإال لم يحصل ولم يقع به 
 .انتفاع

ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول، 
يرة والقنية ألهل العالم في الغالب. وإن اقتنى سواهما في بعض وهما الذخ

األحيان، فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة األسواق، التي 
هما عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة. وإذا تقرر هذا كله فاعلم 

من الصنائع فالمفاد المقتنى أن ما يفيده اإلنسان ويقتنيه من المتموالت، إن كان 
منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إال العمل وليس بمقصود 
بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها. مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزل، إال أن العمل فيهما أكثر، فقيمته أكثر. وإن كان من غير 

بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي الصنائع، فال 
حصلت به، إذ لوال العمل لم تحصل قنيتها. وقد تكون مالحظة العمل ظاهرة في 
الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى مالحظة 

يها العمل كما في أسعار األقوات بين الناس، فإن اعتبار األعمال والنفقات ف
مالحظ فى أسعار الحبوب كما قدمناه، لكنه خفي في األقطار التي عالج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة، فال يشعر به إال القليل من أهل الفلح. فقد تبين أن المفادات 
والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قيم األعمال اإلنسانية، وتبين مسمى الرزق، 

 .الكسب والرزق وشرح مسماهما وأنه المنتفع به. فقد بان معنى
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 .واعلم أنه إذا فقدت األعمال، أو قلت بانتقاص العمران، تأذن الله برفع الكسب
أال ترى إلى األمصار القليلة الساكن، كيف يقل الرزق والكسب فيها، أو يفقد، 
لقلة األعمال اإلنسانية. وكذلك األمصار التي يكون عمرانها أكثر، يكون أهلها 

اًل وأشد رفاهية كما قدمناه قبل. ومن هذا الباب تقول العامة في البالد، أوسع أحوا
إذا تناقص عمرانها إنها قد ذهب رزقها، حتى أن األنهار والعيون ينقطع جريها في 
القفر، لما أن فور العيون إنما يكون باإلنباط واالمتراء الذي هو بالعمل اإلنساني،  

ن إنباط وال امتراء نضبت وغارت بالجملة،  كالحال في ضروع األنعام، فما لم يك
كما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه. وانظره في البالد التي تعهد فيها العيون أليام 
عمرانها، ثم يأتي عليها الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن. " والله 

   "11.يقدر الليل والنهار

الفالحة، و  ،في الكسب ارهفحص ،بين ابن خلدون أنواع العملفقد وبعد ذلك، 
. وفي هذا، ، وتحصيل الضريبةواألنشطة االقتصاديةوالصناعة، والتجارة، والصيد، 

" اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في يقول ابن خلدون:
تحصيله، وهو مفعل من العيش. كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة ال يحصل 

له على طريق المبالغة. ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إما إال بهذه، جعلت موضعًا 
أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه باالقتدار عليه، على قانون متعارف، ويسمى 

                                                            

القاهرة، مصر، الطبعة األولى  ، دار ابن الهيثم،مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  - 11
 .319م، ص:2115
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مغرمًا وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه من البر 
ن باستخراج فضوله أو البحر، ويسمى اصطياداً، وإما أن يكون من الحيوان الداج

المتصرفة بين الناس في منافعهم، كاللبن من األنعام، والحرير من دوده، والعسل 
من نحله، أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده الستخراج 

ة: إما يوإما أن يكون الكسب من األعمال اإلنسان .ثمرته. ويسمى هذا كله فلحاً 
مى الصنائع من كتابة وتجارة وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال في مواد بعينها، وتس

ذلك، أو في مواد غير معينة، وهي جميع االمتهانات والتصرفات، وإما أن يكون 
الكسب من البضائع وإعدادها لألعواض، إما بالتقلب بها في البالد أو احتكارها 

 11".وارتقاب حوالة األسواق فيها. ويسمى هذا تجارة

أن ابن خلدون قد تناول مجموعة من القضايا االقتصادية المهمة،  ويعني هذا
مثل: أهمية العمل وقدسيته، وتقسيم العمل، ونظرية القيمة، والتجارة، والتنمية 

ن ابن خلدون كان يدرس هذه الظواهر االقتصادية في عالقة قتصادية. بيد أاال
 بعلم العمران أو علم االجتماع بالمفهوم الحديث.

ة أخرى، يثبت ابن خلدون أن العمل هو مصدرالثروة واإلثراء، وتحصيل ومن جه
بحسب العمل  -ومن ثم، تتعدد الطبقات االجتماعية  .الرفاهية، وتحقيق الجاه

من األسفل إلى أعلى طبقة هي طبقة الملوك. بل يمكن القول  -والجاه والحظوة

                                                            

 .311ص: ،مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  - 11
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 .صول بسرعة إلى الحكمالقوة والسلطة والنفوذ، والو  ملكبأن المال هو السبيل لت
إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في " وفي هذا السياق، يقول ابن خلدون:

جميع أصناف المعاش أكثر يسارًا وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك أن 
صاحب الجاه مخُدوم باألعمال يُتقرَّب بها إليه في سبيل التزلُّف والحاجة إلى 

عمالهم في جميع حاجاته من ضروري أو حاجي أو  جاهه، فالناس ُمعينون له بأ
كمالي. فتحصل قيم تلك األعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه أن تبذل فيه 
األعواض من العمل يستعمل فيها الناس من غير عوض، فتتوافر قيم تلك األعمال 
عليه. فهو بين قيم لألعمال يكتسبها، وقيم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها 

وافر عليه، واألعمال لصاحب الجاه كثيرة فُتفيد الغني ألقرب وقت ويزداد مع فتت
ولهذا المعنى كانت اإلمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه".  .األيام يسارًا وثروة

والمقصود بالجاه هنا هو "القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم 
بالقهر والغلبة". "ثم إن هذا الجاه متوزع  من أبناء جنسهم باإلذن والمنع والتسلط

في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة: ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس 
فوقهم يد عالية، وفي السفل إلى من ليس يملك ضرًّا وال نفعًا بين أبناء جنسه". 
على أن المال الذي يحصل لصاحب الجاه، ليس مصدره: التقرب إليه فقط، بل 

ن أهم مصدر له هو استعمال السلطة والقهر في جمع األموال بمختلف إ
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التحايالت: الضرائب، المغارم، الجبايات، المصادرات بأنواعها المختلفة، والتي 
 ".12 تشتد وطأتها على الطبقات المحكومة فاقدة الجاه، كما سيبين فيما بعد

ولى لعلم االجتماع يتبين لنا أن ابن خلدون كان سباقا إلى وضع اللبنات األ
االقتصادي تصورا ونظرية واستقراء. وفي هذا الصدد، يقول محمد ياسر 
الخواجة:"يتضح لنا مدى حس ابن خلدون االقتصادي المرهف، للعديد من 
الظواهر والقضايا االقتصادية فكما يقول أحد الباحثين أنه قد مارس حسا 

ض وين القيم، وعمل العر اقتصاديا كثيرا، فيوجد لديه فكر واضح جدا عن تك
قوات والسلع في المدن، كما تناول بالبحث والطلب، وقد خصص فصال لقيم األ

 الحياة االقتصادية.تأثير الحوادث السياسية في يضا أ

وخاصة تأكيده على أهمية االقتصاد  ،كما كانت تصورات ابن خلدون االقتصادية
 من بعض المجاالت الهامة في الشؤون االقتصادية إال ، وعدم تدخل الدولةالحر

 المتميز سكان، السبق العلميمثل الدفاع، والدبلوماسية، والتمويل العام، واإل
وخاصة المفكر االقتصادي المعروف  ،من رواد علماء االقتصاد والواقعي لكثير

آدم سيمث، كما جاءت تحليالت ابن خلدون معبرة عن الواقع االجتماعي 
سالمية من عايشه وشاهده ابن خلدون في الدولة اإلواالقتصادي والسياسي الذي 

خالل االستخدام المميز ألسلوب الوصف والتحليل المقارن عن الواقع الملموس، 
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وهذا ما جعله موضوع اهتمام العديد من الباحثين والعلماء من المجتمعات الغربية 
سوا دعائم لذلك يعد ابن خدلون من أهم العلماء الذين أر  ،والعربية على حد سواء

 13أسس علم االجتماع االقتصادي."

فعال، لقد كان ابن خلدون سباقا إلى إرساء دعائم علم االجتماع االقتصادي، بل 
سبق كذلك كارل ماركس إلى تحليل التفاوت الطبقي في ضوء الرؤية االقتصادية 

  المادية.

 

 تأسيس علم االقتصاد السياسيآدم سميث و الفرع الثاني: 

( فيلسوفا بريطانيا، ورجل Adam Smith( )1723-1791يث)آدم سم يعد
عصر األنوار.ويعد أب العلوم االقتصادية الحديثة، كما يدل  ينتمي إلىاقتصاد 

 التي تعكس توجهات( الذي يعد من أهم النصوص ثروة األممعلى ذلك كتابه )
 د السياسي.أبا حقيقيا لعلم االقتصادم سميث آليبرالية االقتصادية. ويعتبر كذلك ال

، )دعه يمر، دعه يعمل(يعد سميث من أهم الدعاة إلى الحرية االقتصاديةوعليه، 
كما كان   ،س أن الدولة الينبغي أن تتدخل في شؤون الحياة االقتصاديةاعلى أس

التجاري، بل عليها أن تكتفي بخدمة المواطنين في  المذهباألمر في مرحلة 
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حة، وبناء الطرق، وتحقيق األمن مختلف المجاالت، مثل: التعليم، والص
 الدفاع الخارجي. تولي مهمةالداخلي، و 

اإلنسان تواق إلى الحرية، والعمل، وتحقيق الثراء، ويرى آدم سميث أن 
. كما أن الدولة عاجزة عن 11والميل إلى المقايضة والتبادل ،واإلحساس بالتوافق

فضال عن " أهمية تطبيق تحقيق الرفاهية االقتصادية كما هو حال النظام الطبيعي.
ألنها تؤدي إلى زيادة  ؛وضرورة إيجاد توازن في الدوافع الطبيعية ،النظام الطبيعي

 15الفاعلية في األنشطة االقتصادية."

 كل من يخدم مصلحته الخاصة، إنما يخدم المصلحة العامة.ويرى أيضا أن  
فذلك   الخاصة، عندما يتبادلون المنافع والمصالح والحاجيات بمعنى أن األفراد

 وتحقيق المصلحة العامة. ،كله لخدمة المجتمع

ومن ثم، ينبني الفكر االقتصادي عند آدم سميث على مجموعة من المبادىء 
وهي المبادىء نفسها التي يرتكز عليها الفكر االقتصادي الكالسيكي،  ،العامة
تكان إلى االر نظام السوق، و األخذ بو حرية االقتصادية، وتقسيم العمل، ال مثل:

التراكم الرأسمالي، تحقيق المنافسة، و اإليمان بمنطق المصلحة الذاتية، و 
 ...نظرية القيمةاالسترشاد بو 
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ومن هنا، يؤمن آدم سميث بتقسيم العمل الذي يحقق المردودية واإلنتاجية 
كما ينبني ها التقسيم على التعاون والتضامن العضوي،   .حقق معه الثروةتبشكل ي

فيما بينهم على مستوى المهن واألعمال  اختالف الناسن على الرغم م
يحقق  ،وأخالقي والتخصصات؛ ألن ذلك بمثابة تكامل مجتمعي واقتصادي

فقد " فسر سيمث تقسيم  ا،في المجتمع الليبرالي. ومن هنواالنسجام  التوازن
العمل من خالل تصوره لفكرة النظام االجتماعي الطبيعي، من خالل هذه العملية 

خرين، فهو يحقق اآلدون أن يستقل عن  ،همكن للفرد أن يزيد من إنتاجية عملي
مل تحددها العافراد المجتمع اآلخرين.وإن إنتاجية أنجاحه من خالل تعاونه مع 

فتجزئة العملية اإلنتاجية تسمح بتخصص المهارات الالزمة  .طبيعة تقسيم العمل
فإنه يحفز األفراد على اختراع  ،اجيةلها.وبما أن تقسيم العمل يجزىء العملية اإلنت

وزيادة في  ،وتيسير استخدامها، ويترتب على ذلك تطوير الفن اإلنتاجي ،اآلالت
وهذا بدوره يتطلب مجتمعا قائما على التبادل، ويتوقف على حجم  اإلنتاج.

 11التبادل درجة تقسيم العمل."

اعتبر الدولة غير كما دافع سميث عن الحرية االقتصادية وتوافق المصالح، إذ 
قادرة على تطوير االقتصاد وتنميته، مهما اعتقد التجاريون أن قوة الدولة في 

والتحكم في المبادالت التجارية، والسيطرة على األسواق. بل ينبغي أن  ،ثروتها
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تترك الدولة السوق التبادلية لرجال المال واألعمال، لتسيير دواليب االقتصاد 
 راد والمجتمع على حد سواء.وتحريكها في صالح األف

هذا، وقد تحدث آدم سميث عن قوانين المجتمع الحر، مثل: نظرية القيمة، 
رأس المال، وتوزيع الدخل. ويعني هذا أن قيمة السلعة مرتبطة بقيمة العمل  ظريةون

ومدته وجودته ورداءته. ومن ثم، فهناك قيمة استعمالية للشيء، وقيمة تبادلية. 
الية تعني منفعة شيء معين.في حين، يقصد بالقيمة التبادلية ما فالقيمة االستعم

على االستبدال بأشياء أو سلع أخرى من جهة  وقدرة ،لشيء من منفعة من جهة
 أخرى.

وهكذا، ربط سميث " القيمة بالعمل على أنه المصدر الوحيد للقيمة، فقيمة 
 العمل المرتبطة بكل سلعة تعد مقياسا لقيمتها الفعلية.

فهي مستمدة من الحقائق االجتماعية  ،ا تركيزه على تحليل القيمة المتبادلةوأم
التي ترتبط بتقسيم العمل. وقد جعل قيمة المبادلة القيمة الوحيدة التي تتحدد 
على ضوئها القيمة ذاتها وترتب على ذلك أن يكون للسلعة ثمنا اسميا على 

ذهب والفضة. في حين، إن الثمن اعتبار الثمن تعبيرا نقديا يتغير بتغير أسعار ال
 "17الحقيقي )القيمة( اليتغير مع تغير الزمن ألنه يكمن في العمل.
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من قيمة السلعة باألجور واألرباح والريع. و أضف إلى ذلك فقد ربط أدم سميث 
يبنى األجر على تفاعل العرض والطلب على العمل. ومن ثم، ترتفع هنا، 

وما يتطلبه  ،وما يستلزمه من وقت ،إتقانهمخاطره و ظروفه و العمل و  األجورحسب
 ..من تكاليف وآليات وأدوات إلنجازه.

وقد " فسر سميث األرباح كأحد أهم العناصر المكونة للثروة والدخل في 
المجتمع.وعرف الربح على أنه اإليراد الكلي للمنظم، بعد حسم نفقات اإلنتاج، 

عد تسديد أجور العمالة. أو بأنه القيمة التي تعود على صاحب رأس المال ب
حجم األرباح على حجم رأس المال الكلي المستخدم في  -بالتالي -ويتوقف 

 ."11المشروعات

بذل مجهود مقابل أما الريع، فهو ثمن احتكاري يتقاضاه مالك األرض بدون 
معظم ، فهو فائض يترتب على سخاء الطبيعة، كما يبدو ذلك جليا في ذلك

سخية اعتمادا ، حيث يوزع العائد بطريقة د على البترولالعربية التي تعتمالدول 
 اقتصاد الريع. على 

التنمية والسياسة االقتصادية لتحقيق السعادة  سميث كذلك تصورات حول موقد
وقد أرجعها إلى العوامل الذاتية لألفراد، وتمثل  ،المجتمعية والرفاهية الحقيقية

وء إلى تقسيم العمل، والسعي نحو فلسفة المذهب الليبرالي في االقتصاد، واللج
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التمدن، والتكامل بين القطاعين القروي والمديني. إضافة إلى عوامل أخرى، مثل: 
حجم القوى العاملة ومستوياتها مراعاة التدرج في تحقيق التنمية االقتصادية، و 

التأكد من مدى و  ،بعين االعتبار حجم السوق ودرجة التبادلأخذ اإلنتاجية، و 
االدخار الذي يعتمد بدوره على كل من األجور  التثبت من قوةس المال، و تراكم رأ

 19واألرباح...

وهكذا، يتبين لنا أن آدم سميث من رواد علم االقتصاد، وقد كانت له أفكار 
كما يرى  ،مهمة في ما يتعلق باالجتماع االقتصادي. إذاً، " فأفكار آدم سميث

يدبيرج و ( وسJ.Vinnerجاكوب فينر ) :أمثال ،سينار بعض الد
(Swedberg(واليون سمول )A.Small)،  تدخل في نطاق بحث علوم

ساسا والعلوم السياسية وعلم االجتماع وعلم النفس أاجتماعية كاالقتصاد 
فكار التي جاءت فيه والتفسيرات واأل (ثروة األمم)واألخالق.ومن ثم، فإن كتاب 

يربط  لسياسية يمثل تحليال منظمااالجتماعية والتحليالت االقتصادية والفلسفية وا
بين الجانبين االجتماعي واالقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق المصالح 

 االجتماعية االقتصادية.

                                                            

 .237خضر زكريا وآخران: نفسه، ص: - 19

 



33 
 

إذ ظهرت ؛ ولكن النزعة التفاؤلية التي ميزت فكر آدم سميث لم تستمر طويال 
 بعدها التناقضات في المجتمع الرأسمالي الصناعي.وظهرت النزعة التشاؤمية في

 21فكار االقتصاديين الذين جاؤوا بعد سميث أمثال ريكاردو ومالتوس."أ

بالتركيز على  ،وعليه، يتبنى آدم سميث النظرية االقتصادية الليبرالية الكالسيكية
مجموعة من المفاهيم االقتصادية ذات الطابع االجتماعي، مثل: الحرية الليبرالية، 

سية العمل، واألجور، واألرباح، والريع، والتراكم االقتصادي، ونظرية القيمة، وقد
والتنمية االقتصادية، والسياسة االقتصادية، ونظرية رأس المال، وتوزيع الدخل، 

 وتقسيم العمل...
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 وتوزيع الدخل القومي الفرع الثالث: دافيد ريكاردو

-David Ricardo( )1772يعد االقتصادي البريطاني دافيد ريكاردو )
ين الذي أغنوا النظرية االقتصادية الليبرالية الكالسيكية هم المفكر م( من أ1123

 Thomas( وتوماس مالتوس)Adam Smithإلى جانب آدم سميث )
Malthus)( :ائبمبادىء االقتصاد السياسي للضر . ومن أهم مؤلفاته)، 

بحث حول آثار و)دفاعا عن الفالحة(، (، و)التخطيط إلقامة بنك وطنيو)
 (...القمح في أرباح الرأسمالثمان أانخفاض 

ومن ثم، يعد ريكاردو من أهم االقتصاديين الذين دافعوا عن الطبقة الرأسمالية، 
يحصل على تعليم أكاديمي  معلى الرغم من أن ريكاردو لو قتصادية، " والحرية اال

ال أنه كان مطلعا على كثير من الكتب والمؤلفات.وعمد إلى أسلوب إمحدد 
دم ( آلثروة األممثر فيه مؤلف )أوقد  ،التثقيف الذاتي في تحسين وضعه العلمي

بالقضايا االقتصادية، سميث تأثيرا ذا بعد اقتصادي، إذ منذ تلك الفترة وهو مهتم 
صبح أحد أهم المنظرين االقتصاديين، وكانت كتاباته تعالج أوترتب على ذلك أن 

مسائل اقتصادية واجتماعية معا.ومن ناحية أخرى، فقد اعتمد على التنظير  
ساسي لفهم الواقع االقتصادي. وكانت نظرياته تعنى بمصالح الطبقة أكمدخل 

ي. ونظرا ألن الفترة التاريخية التي عاش فيها سمالية من بعد نقدي تجريدأالر 
ريكاردو شهدت أحداثا سياسية هامة كالثورة الفرنسية وحروب نابليون التي ترتب 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
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التناقضات الطبقية بين مختلف  دراسةصبح معنيا بأعليها تغييرات اجتماعية بارزة 
 21الفئات االجتماعية."

في االقتصاد. بمعنى أن هدفه  قد اهتم ريكاردو بتوزيع الدخل القوميعليه، فو 
القوانين التي تنظم توزيع الثروة، بالتوقف عند أشكال اإليرادات  األساس هو شرح

الثالثة: الربح، والريع، واألجر؛ وربطها أيضا بعناصر اإلنتاج الثالثة: األرض، ورأس 
 المال، والعمل.

مختلف عي و وقد رأى ريكاردو أن مسؤولية التفاوت الطبقي في المجتمع الصنا
وليس الربح؛ ألن الريع هو الذي  ،هو الريع سببهالتي يعرفها  االقتصاديةاألزمات 

يكسبه صاحب األرض بدون مجهود يبذل. في حين، يعد الربح مكسبا صناعيا 
ائما على المجهود البشري.وبالتالي، فقيمة السلعة تتحد بقيمة رأسماليا ق

 فهو مجرد امتالك لمورد طبيعي للثروة. ،العمل.أما الريع

هي: نظرية الريع، كبرى وعلى أي، فقد عرف ريكاردو بثالث نظريات اقتصادية  
ونظرية األجر والربح، ونظرية القيمة. ويعني هذا أن االقتصاديين الذين سبقوا 

فكان  ،سبابها.أما ريكاردوأاردو معنيين باإلنتاج، والبحث في طبيعة الثروة و ريك
موضوع التوزيع.أي: تحديد النسب التي يقسم بها الناتج  ،بصفة خاصة ،يهنيع

مالك األراضي، والرأسماليين، والعمال. وإذا كان  :الكلي بين عوامل اإلنتاج الثالثة

                                                            

 .231ر زكريا وآخران: نفسه، ص:خض - 21
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ة لريكاردو اليمثل تكلفة حقيقية، الريع هو دخل صاحب األرض، فإنه بالنسب
 .وليس مسببا له.وإنما يمثل فائضا ،إن الريع نتيجة للثمن :هو معنى قوله وهذا

ض يحصل على مبلغ أكبر من المبلغ الالزم الستمراره في ر بمعنى أن مالك األ
وهذا الريع اليعود إلى سخاء الطبيعة كما قال آدم سميث، بل إلى  اإلنتاج.

س المال. فاألجور تعطى أهنا، فالريع مختلف عن دخل العمل ور تقتيرها. ومن 
فهو العائد الذي  ،الربح مقابل ما يقدمه العامل من عمل وخدمات ومجهود. أما

س المال الذي أر ما أنتجه من ثروة حقيقية، نظير يحصل عليه رب العمل نظير 
بكمية العمل ويرى ريكاردو أن ثمن السلعة تتحدد  وظفه في العملية اإلنتاجية.

بمثابة  ، فهوالريع نفقة اإلنتاج( في أسوء الظروف. أما :يأالالزمة إلنتاجها )
زيادة عن المبلغ الالزم الستمراره في اإلنتاج. ويرجع ذلك  ،ه المنتجفائض يحقق

، وهو واإلنتاج والوعورةمن حيث الخصوبة وطبيعتها  إلى اختالف مستوى األرض
. بل هو فائض عن نفقة قيمة إنتاجها .ليس ربحا ما يسمى بالريع الفرقي، وهو

أو غير زراعة األراضي الخصبة  اإلقبال علىالدولة إلى تدفع ومن األساب التي 
للسكان الذين بدأوا يتزايدون بشكل سريع، وهذا توفير القمح الخصبة هو 

 وقد يؤثر هذا الالتوازن بين عدد اليتالءم مع بطء اإلنتاج الغذائي حسب مالتوس.
 في عملية اإلنتاج، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.السكان وقلة اإلنتاج الزراعي 

كلما ازداد امتداد اإلنتاج بارتفاع   ،ضي غنى وثراء وريعااوبهذا، يزداد مالكو األر 
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أسعار المواد الغذائية، انخفضت القدرة الشرائية، ارتفعت . وكلما عدد السكان
  .قاؤهاوازداد بؤس الطبقة العاملة وش

 ،الغذائية في أصحاب الصناعات موادأثمان ال ارتفاعقد يؤثر من جهة أخرى، و 
ضغاف إذلك في  يسببويقل معدل الربح ؛ و  ،ترتفع األجور النقدية حيث

 احتمال الوصول إلى الدولة الراكدة.مع  ،الحافزية على التراكم الرأسمالي

ارض مع مصلحة المجتمع، وبهذا، يقرر ريكاردو أن مصلحة مالكي األراضي تتع
ضي هي التي كانت تتحكم في القرار السياسي امع العلم أن طبقة مالك األر 

لى حرية التجارة إ، فقد دعا ا. لذفي الفترة التي عاش فيها ريكاردو البريطاني
 ، وإدخال تقنيات حديثة في عملية اإلنتاج.22لغاء قوانين الغاللإو  الخارجية،

التي لها  ايا، فقد أخذ آدم سميث بنظرية المزايا المطلقةأما فيما يخص نظرية المز 
كل بلد في إنتاج السلعة ويعني هذا أن يتخصص   .عالقة بحرية التجارة الخارجية

: تكلفة مطلقة قليلة. أي .زة طبيعية مطلقةيمادام يتوفر فيها على م ،وتصديرها
جموعة الدولية. الفائدة والمنفعة بالنسبة لجميع عناصر المهي النتيجة  ونوتك

 ،وفي بعض األحيان، يكون من صالح دولة معينة أن تستورد سلعة من الخارج
 ،تكلفة إنتاجها في الخارج نية إنتاجها محليا بتكلفة أقل منعلى الرغم من إمكا

 .ويسمى هذا بالمزايا المقارنة

                                                            

 عبارة عن رسوم جمركية متدرجة على القمح المستورد. قوانين الغالل: - 22
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لح فهي تكملة لنظرية ريكاردو الذي لم يجب عن سؤال م ،أما نظرية القيم الدولية
فالبنسبة لستيورات  هو كيف يمكن توزيع أرباح التجارة الخارجية ومنافعها 

قل استفادة من التجارة الخارجية؛ ألنها أالدول الغنية ، يرى أن (S.Millميل)
لقدرة الشرائية االرتفاع  نظرا ؛تستورد كمية كبيرة من البضائع والسلع من الخارج

ي مقارنة بالدول المصدرة الفقيرة الت ، تحصل على منافع أقلللمستهلكين.وبذلك
 جنبية عبر التجارة الخارجية.ترغب في الحصول على العملة األ

مشيرا  ،بالتجارة الخارجية ام ريكاردو اهتماما خاصاهتلقد " وبناء على ماسبق، 
لى أن التجارة إإلى ضرورة قيامها على أساس التخصص وتقسيم العمل.وأشار 

واجز الجمركية والضريبة في المجتمعات المختلفة. ومن الحأثر بأنماط الخارجية تت
خرى دولتين إذا تميزت إحداها قبل األي أثم، فإن التجارة الخارجية تقوم بين 

بميزة نسبية في إنتاج إحدى السلعتين موضع التبادل.وهو بهذا يختلف عن 
عة معينة قة في إنتاج سلسميث الذي رأى أنه البد من أن يتمتع بلد ما بميزة مطل

على نظرية ريكاردو تراضات وبين بلد آخر، وقد وجهت اع التجارة بينه حتى تنشأ
دون أن يفسر  ،نتاجية العمل في البلدينإفي التجارة الخارجية لتركيزه على تباين 

وامل التي تجعل العمل عرفة العاب المؤدية إلى هذه الظاهرة، فال بد من مبساأل
العمل في بلد آخر. وفي مجال تعرضه لمشكلة في بلد ما أكثر إنتاجية من 

بتغيرات الطلب على السلع الناتج عن تغير أذواق  نالحظ أنه ربطها ،البطالة
أنه باإلمكان  ومن جانب آخر تنبه إلى ة،المستهلكين، ورأى أنها بطالة مؤقت
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يضر  جل الطويل نتيجة إلحالل اآلالت محل العمال الذيحدوث بطالة في األ
 طبقة العاملة.بمصلحة ال

وهذا التصور للبطالة لم يلق قبوال كثيرا من االقتصاديين المحافظين الذين جاؤوا 
 ."23بعده

، مثل نظرية التجارة االقتصادية وعليه، فقد ناقش ريكاردو كثيرا من النظريات
 .وازن الدوليية التطور االقتصادي، ونظرية التالدولية، ونظرية توزيع الدخل، ونظر 

نوعية األزمات توقف كذلك عند نظم النقد من الناحية االقتصادية، و ب كما اهتم
 االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في عملية النشاط االقتصادي.

وبهذا، يكون دافيد ريكاردو من أهم الباحثين الذين عالجوا قضايا االقتصاد، وقد 
لظواهر بشكل أو بآخر، من التصورات االجتماعية في مناقشة ا ،استفادوا

االقتصادية، والسيما توزيع الدخل، والصراع االجتماعي واالقتصادي بين طبقتي 
مالك األراضي وأرباب المصانع، وقضية تزايد عدد السكان وتأثيره االقتصادي، 

 والصراع الطبقي، وبؤس العمال وشقائهم... 

 واألزمة االقتصادية العالمية الفرع الرابع: جون مينارد كينز

 (John Maynard Keynesطاني جون مينارد كينز )يعد البر 
لى إفي ذلك  ويعود الفضل.م( من كبار االقتصاديين المعاصرين1113-1911)

                                                            

 .211-211خضر زكريا وآخران: نفسه، ص: - 23
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ومن أهم مؤلفاته  نظريته الكنزية التي تركت تأثيرا كبيرا في اقتصاد القرن العشرين.
الفائدة و  نقودالنظرية العامة لل(، و)النتائج االقتصادية للسالم)
بعد الحرب في مجال االقتصاد كثيرا استثمرت أعماله  ...وقد (خداماالستو 

 العالمية الثانية.

وما يعرف عن كينز أنه حول منهج التحليل االقتصادي من نظريات جزئية فردية 
من االقتصاد  حول مسار االقتصاد .أي:تقليدية إلى نظريات اقتصادية كلية وعامة
أن االقتصاديين التقليديين كانوا ينطلقون  الجزئي إلى االقتصاد الكلي.ويعني هذا

من مبدإ التوازن، ويهتمون باألنشطة االقتصادية التي يقوم بها األفراد، على أساس 
تويي اإلنتاج سأن التصرفات الفردية هي التي تتحكم في توازن االقتصاد على م

لق من فهي تنطلق من اختالل التوازن، وتنط ،زيةننظرية الكيالواالستهالك. أما 
النظرة الكلية إلى الظواهر االقتصادية أو لمجموع النشاط االقتصادي على مستوى 

االقتصاد الكلي بدل االهتمام على االهتمام  انصبالدولة والمجتمع. ومن هنا، 
أصبح الحديث عن ف (؛ ...التاجر، والصانع، والفالح)باالقتصاد الجزئي 

تهالك الوطني، والدخل القومي، والمالية االقتصاد الوطني، واإلنتاج الوطني، واالس
القطاعات وقد اهتم كينز أيضا ب العامة للدولة، والنظرية العامة للنقود واألثمان.

والتجارة يدية والمعاصرة،مثل: الفالحة، والصناعة التقل ،ىالكبر االقتصادية 
 ...خلية والخارجيةالدا
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كينز   فإنة الطلب والعرض، بقون قد ركزوا على ثنائياوإذا كان االقتصاديون الس
 بالطلب بدل العرض.اهتم 

م، إذ 1929باألزمة العالمية االقتصادية لسنة  ت النظرية الكينزيةهذا، وقد ارتبط
تحليال نقديا للنظام الرأسمالي في حالة األزمة، وقد رأى أن تدخل كينز قدم  

االقتصادية الدولة ضروري لتوجيه االقتصاد الليبرالي، بعد أن كانت النظريات 
هذه الحرية  بيد أنالليبرالية الكالسيكية تمنع الدولة من التدخل في االقتصاد. 

بسبب انهيار  ،ساهمت في إفالس الدول الديمقراطية الغربيةاالقتصادية المطلقة 
بناك والمصانع إفالس األنتاج، وانتشار البطالة، و البورصة، وانخفاض اإل

محمد ياسر الخواجة" استطاع كينز أن يشير  قولي ،والفالحين. وفي هذا الصدد
ويحللها في ضوء واقعها  ،لعديد من القضايا والمشكالت االقتصاديةإلى ا

االجتماعي والسياسي، فلقد عكست طبيعة األزمات التي حدثت خالل 
العالمية األولى  بالعشرينيات والثالثينيات من هذا القرن، أو ما أحدثته الحر 

مع بداية الثالثينيات العديد من المشكالت االجتماعية والكساد االقتصادي 
لذا فقد اتخذ كينز من المتعددة التي اهتم بها كينز في تحليالته االقتصادية، 

والسيما مشكلة الفقر والبطالة  ،األزمات االقتصادية واالجتماعية التي عاصرها
كالسيكي، ساسيا في تقييم الفكر االقتصادي واالجتماعي الأوالتوظيف بعدا 

ويؤسس نظريته عن هذا المجال، حينما ربط بين كل من العمالة والدخل، 
 ما.نهورأى عدم الفصل بي ،واالدخار، واالستثمار ،واالستهالك
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 ،من العمالة كما طرح كينز بعض التصورات التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مستوى
ة وسياستها همها ضرورة أن تسعى الحكومأوالتقليل من حدة البطالة لعل من 

االقتصادية نحو تشجيع االستثمار الخاص خالل فترة الكساد لخفض معدالت 
 يةلحكومية إلنشاء المشروعات االستثمار االفائدة، كما يجب توجيه السياسات 

وخاصة  ،مكن استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملةيالكبرى التي عن طريقها 
أكد كينز كثيرا على أهمية احترام مراحل األزمات، والكساد االقتصادي، كما 

الملكية الخاصة، ولكنه أعطى صالحيات كبيرة للدولة في توجيه الحياة 
فالحياة  ،صحاب المالأاالقتصادية، وتحديد الفوائد التي يجب أن يكتسبها 

ون اشتراكية، ألن النظام الرأسمالي اليسمح بسوء كاالقتصادية ككل اليجب أن ت
نتاج، وبالتالي أكد على ضرورة تشجيع الحكومة اإلعوامل      استخدام

 ،جل زيادة حجم االستهالكأتوزيع الدخل من  وسياساتها االقتصادية في إعادة
 .21"ويمكن إجراء ذلك من خالل فرض ضرائب عالية على الطبقات الغنية

وهكذا، فقد ساهمت التصورات الكنزية في تطوير النظريات االقتصادية قدما، 
فهم الظواهر االقتصادية في ضوء مقاربة اقتصادية كلية على  ساعدت كذلكو 

وشمولية، وخاصة في فترات األزمة. وأهم ما يتميز به كينز هو إخراج الليبرالية 
الرأسمالية من أزمتها االقتصادية في عهد روزفلت، بتقديم مجموعة من 

                                                            

 .13-12محمد ياسر الخواجة: نفسه، ص: - 21
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يه االقتصاد، مع وأهم اقتراح هو تدخل الدولة في توج ،واقعيةاالقتراحات العملية ال
 احترام الملكية الخاصة.

 إميل دوركايم وتقسيم العمل الفرع الخامس:

ملن مؤسسلي عللم االجتملاع فلي  25(Emile Durkheimيعد إميلل دوركلايم )
الثقافللة الغربيللة. ومللن ثللم، فهللو الللذي دعللا إلللى اسللتقاللية هللذا العلللم عللن بللاقي العلللوم 

قواعدددد المدددنعج فدددي علدددم بللله )والمعلللارف األخلللرى. كملللا يظهلللر ذللللك جليلللا فلللي كتا
(. ومن ثم، فقد أرسى دوركايم علم االجتماع على مجموعة من القواعلد، االجتماع

مثللل: مالحظللة الظللواهر المجتمعيللة علللى أسللاس أنهللا أشللياء أو موضللوعات ماديللة، 
يمكلللن إخضلللاعها للمالحظلللة الخارجيلللة. وفلللي هلللذا النطلللاق، يقلللول دروكلللايم: " إن 

شياء، ويجب أن تدرس كأشياء..ألن كل ما يعطي لنا الظواهر االجتماعية تشكل أ
أو يفلللرض نفسللله عللللى المالحظلللة يعتبلللر فلللي علللداد األشلللياء...وإذاً، يجلللب عينلللا أن 
نللدرس الظللواهر االجتماعيللة فللي ذاتهللا، فللي انفصللال تللام عللن األفللراد الللواعين الللذين 
ه يتمثلونهلللا فكريلللا، ينبغلللي أن ندرسلللها ملللن الخلللارج كأشلللياء منفصللللة عنلللا...إن هلللذ

 21القاعدة تنطبق على الواقع االجتماعي برمته وبدون استثناء."
                                                            

م، وهو 1917، وتوفي سنة 1151إميل دوركايم سوسيولوجي فرنسي ، ولد سنة  - 25
 تماع.مؤسس علم االج

26 - E. Durkheim: Les règles de la méthode 
sociologique, éd Flammarion, Paris, 1988, p:103-104. 
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تقسيم من أهم الكتب التي ركز فيها دوركايم على الموضوع االقتصادي كتابه )
وقد بين فيه أن الفرد قد انتقل  .27م1193( الذي نشره سنةالعمل االجتماعي

مل. اي: انتقل من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة عبر تقسيم الع
حيث كان األفراد متشابهين ومتماثلين  ،اإلنسان من المجتمع الميكانيكي اآللي

مختلفين فيه أصبح األفراد  الذي إلى المجتمع العضوي ،في أفعالهم وتصرفاتهم
تقسيم العمل االجتماعي. وهناك كذلك عالقات  ومستقلين ومتخصصين بسبب

من ثم، و  المهن واألعمال واالختصاصات.وظيفية وتكامل بين األفراد على صعيد 
عيا ايتخذ هذا التقسيم للعمل طابعا اقتصاديا فحسب، بل يتخذ ملمحا اجتم ال

بارزا لضمان توازن المجتمع وانسجامه من جهة، وتحقيق نسبة من المنافع 
والمصالح واألرباح على مستوى المردودية واإلنتاجية من جهة أخرى. ولكن ما 

راد في هذا الجتمع الرأسمالي الليبرالي متضامنين ومتعاونين يهم هو أن األف
 الفرددور ف ،وبهذا كل واحد حسب عمله وتخصصه ووظيفته.  ،ومتكاملين

 اقتصادي، واجتماعي، وأخالقي.

وبخاصة   ،و بآخر في كل كتبهأوعليه، " يسلم دوركايم بعدة مبادىء تتردد بشكل 
،  واعد المنعج في علم االجتماع(ق(، وكتاب)تقسيم العمل االجتماعيكتاب )

يمان يلخصها كلها في حقيقة مسلمة اإل ،كان لها تأثير قوي في توجيه دراساته
                                                            

27-E. Durkheim, De la division du travail social, 
Paris, PUF, 2007. 
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ثل بأجمل صورها في المجتمع البدائي وازن، وهي تتمبضرورة توافر الت
والمجتمعات الصغيرة التقليدية.وإن المتغيرات التي تحدث في المجتمع الصناعي 

ت القديمة، وهو األمر الذي يستوجب من المجتمع أن لى تفكك الوحداإتؤدي 
الوجود.وهذا األساس )من خالل  يعثر على أساس جديد للتوازن حتى يستمر في

سر بين المجتمع بنلجوئه إلى المماثلة العضوية السوسيولوجية استعارها من س
اإلنساني والكائن العضوي( هو التضامن العضوي. إن توزع االختصاصات 

لى الصراع، بل يؤدي، على العكس من ذلك، إلى وحدة المجتمع إاليؤدي 
 "21وتماسكه وتكامله. 

عندما يصاب التضامن العضوي أو التماسك اآللي بعطب أو خلل أو اضطراب و 
" عن طريق الثورة كما يقول -حسب نبيل السمالوطي -ما، فاليمكن معالجته 

يعد المجتمع  لم ،على تصور دوركايم فبناء ،ماركس، أو عن طريق اإلصالح
أو تجاوز  و إلى إعادة صياغة العالقات البنائية داخل المجتمع،بحاجة إلى ثورة، أ

المعطاة، ذلك ألن التوازن والتكامل والتضامن هي متغيرات سوف  األوضاع

                                                            

، منتدى اإليدولوجيا وعلم االجتماع، جدلية االنفصال واالتصالوسيلة خزار:  - 21
 .112-111، ص:م2113، لبنان، الطبعة األولى سنة المعارف، بيروت
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تتحقق تلقائيا مع نمو المجتمع وتقدمه، أو نمو ظاهرة التخصص وتقسيم 
 29العمل."

وهلي أن  ،من نتيجة أساسليةكذلك ،  31(االنتحارفي كتابه ) ،ميل دوركايموينطلق إ
واقتصللادية فللي  االنتحللار ليسللت ظللاهرة نفسللية أو عضللوية، بللل هللي ظللاهرة مجتمعيللة

، مرتبطللة بتقسلليم العمللل فللي المجتمللع الرأسللمالي الصللناعي. وبالتللالي، الوقللت نفسلله
ماعلة، والعالقلة بينهملا يتحدد معدل االنتحار بحسب درجة اندماج األفراد فلي الج

 عالقة علية أو سببية.

 

 : ماكس فيبر وأثر الدين في االقتصادسادسالفرع ال

                                                            

اإليديولوجيا وأزمة علم االجتماع المعاصر، دراسة تحليلية نبيل السمالوطي:  - 29
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة  للمشكالت النظرية والمنعجية،

 .151م، ص:1975
30 -Émile Durkheim : Le Suicide : Étude de 
sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
« Quadrige » (no 19), 1981, 463 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
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 Maxيعتبللللللر كللللللارل إميللللللل ماكسلللللليميليان، المعللللللروف باسللللللم مللللللاكس فيبللللللر )
Weber)31،  ملللن أهلللم الفالسلللفة األلملللان، وملللن أهلللم علملللاء القلللانون واالجتملللاع

أهلللم رواد السوسللليولوجيا المعاصلللرة، واإلدارة واالقتصلللاد السياسلللي. ويعلللد أيضلللا ملللن 
بالتحليللللل  ومللللن األوائللللل الللللذين انتقللللدوا الحداثللللة. وقللللد انسللللاق كثيللللرا وراء السياسللللة
 م.1919والتنظير والتقعيد، وكان من بين المحررين لدستور جمهورية ڤيمار سنة 

من أهم السوسيولوجيين األلمان الذين أرسوا دعائم  ويعد ماكس فيبر أيضا
التأويلية، بتجاوز التفسير العلمي نحو التأويل الذاتي واإلنساني.  السوسيولوجيا

وبتعبير آخر، لقد أخرج فيبر علم االجتماع من إسار التفسير نحو الفهم والتأويل، 
بالتركيز على الفعل المجتمعي بدل البنية المجتمعية، والتمييز بين العلوم الوضعية 

علوم اإلنسانية والروحية المبنية على فهم وال ،القائمة على التفسير السببي والعلي
الذات وتأويل تجاربها داخل العالم المرصود. ومن جهة أخرى، يعتبر ماكس فيبر 

 من مؤسسي اإلدارة الليبرالية الحديثة في ضوء المنظور العقالني الهادف.

ماهو مادي إلى ماهو ديني ماكس فيبر يرجع وفيما يخص المجال االقتصادي، 
األخالق البروتستانتية وروح ا وضح ذلك جليا في كتابه ) وفوقي، كم

                                                            

م، درس الفلسفة، 2119، وتوفي سنة 1111ولد ماكس فيبر بألمانيا سنة  - 31
األخالق البروتستاتية وروح والتاريخ، والقانون واالقتصاد. ومن أهم كتبه) 

 م(.1922( )االقتصاد والمجتمعم(، و)1915-1911()الرأسمالية
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، حيث بين أن القيم البروتستانتية الكالفانية هي التي ساهمت في 32(الرأسمالية
فقد ركز على العوامل المادية  ،ماركسكارل بروز الرأسمالية العقالنية. أما  

على الدين، فإن ثار  . وإذا كان ماركس قد33واالقتصادية في ظهور هذه الرأسمالية
وخاصة البروتستانتية، دعامة العقالنية  ،دافع عن فلسفة األديان ماكس فيبر

 والبيروقراطية والرأسمالية والحداثة الغربية. ومن ثم، تدعو البروتستانتية إلى ابتغاء
وفق دوافع سيكولوجية ومبادىء أخالقية، مثل: الكسب المثمر، وتنمية الرأسمال 

ستثمار، وعدم التبذير، وحب العمل، والسيما أن المذهب الحرص، والشح، واال
يمجد العمل باعتباره غاية للحياة وفريضة  البروتستاتي الذي ظهر مع مارتن لوثر

ولذلك، يجتهد  من الله." إن من اليعمل لن يأكل" كما قال القديس بولس.
لبروتستانتية البروتستانتي في العمل كي التلحقه لعنة الله. وكما تمتاز األخالق ا

عمل، تمتاز أيضا بدعوتها إلى التقشف واالستثمار واالدخار.وتلك البتمجيدها 
 هي األسس الرئيسية التي قامت عليها الرأسمالية الحديثة...

                                                            

32 -Max Weber: L'Éthique protestante et l'esprit du 
capitalisme (1904-1905), traduction par Jacques Chavy, 
Plon, 1964 ; nouvelles traductions par Isabelle 
Kalinowski, Flammarion 2000; Jean-Pierre Grossein, 
Gallimard 2003. 
33 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max 
Weber, La découverte, Paris, France, 2006, p:5. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89thique_protestante_et_l%27esprit_du_capitalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89thique_protestante_et_l%27esprit_du_capitalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1904
http://fr.wikipedia.org/wiki/1905
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
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وخالصة القول: يرى فيبر أن المذهب البروتستانتي، والسيما مذهب  
على نزعة  قد خلق ما يسمى " بأخالق المهنة" المعتمدة ،(Calvinكالفين)

صوفية تجتهد في جمع النقود واستثمارها في المشروعات التجارية والصناعية، 
 31تعتبر النجاح في الدنيا دليال على رضا من الله ورضوان. ،بروح مطمئنة

فسر ماكس فيبر ظهور الروح الرأسمالية بتأثرها بدور األخالق البروتستانتية.  إذاً،
بنية الفوقية( هو العامل الوحيد لتفسير ظهور واليعني هذا أن السبب الديني )ال

الرأسمالية الليبرالية، بل هناك أسباب أخرى من بينها العوامل االقتصادية نفسها 
 )البنية التحتية(. 

 

 : كارل ماركس واالقتصاد الجدليسابعالفرع ال

تستند النظرية الماركسية إلى المادية الجدلية القائمة على فكرة الصراع الكمي 
لكيفي، واإليمان بالجدل الثالثي: األطروحة، ونقيض األطروحة، والتركيب، وا

واالعتماد على المادية التاريخية في تفسير تطور المجتمعات البشرية. وقد تأثر 
(.إال أن مثالية هيجل المطلقة لم Hegelبأفكار هيجل) ماركس تأثرا كبيرا

يير الواقعي بشكل مادامت تؤمن بأهمية الفكر في تغ ،تعجب كارل ماركس

                                                            

دار النشر المغربية، الدارالبيضاء،  ،دروس الفلسفة محمد عابد الجابري وآخران: - 31
 .311م، ص:1971المغرب، طبعة 
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ديالكتيكي. في حين، قلب ماركس هذه المعادلة الجدلية المثالية ليصبح الواقع 
المادي هو أساس الفكر، له األسبقية والتأسيس والتوجيه. وفي هذا، يقول ماركس 

إن منهجي الديالكتيكي اليختلف عن المنهج الجدلي رأس المال(:"في كتابه )
ب، بل إنه الضد المقابل له مباشرة. فالبنسبة الهيجيلي من حيث األساس وحس

لهيجل: إن عملية تطور الفكر ونموه، هذه العملية التي يشخصها ويعتبرها 
فما الواقع في نظره .مستقلة، ويطلق عليها اسم الفكرة، هي في نظره خالقة الواقع

لم فإن عالم األفكار ليس إال العا ،إال المظهر الخارجي للفكر. أما بالنسبة لي
 35المادي منقوال إلى الذهن البشري ومترجما فيه."

ومن ثم، فالديالكتيك عند هيجل" يسير على رأسه. وتكفي إعادته على قدميه 
 "31لكي نرى له هيئة معقولة تماما.

إن منهجي في  وكان كارل ماركس قد كتب رسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها:"
وهيجل مثالي. إن ديالكتيك هيجل التحليل ليس هو منهج هيجل، ألنني مادي، 

هو الشكل األساسي لكل ديالكتيك، ولكن بعد أن يتعرى من صورته 
 "37الصوفية.وهذا بعينه ما يميز منهجي.

                                                            

 .91ص: من دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي،محمد عابد الجابري:  - 35
 .91ص:نفسه، محمد عابد الجابري:  - 31
 .91محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 37

 



51 
 

ومن هنا، تتجاوز مادية كارل ماركس الجدلية الماديات السابقة كالمادية األرسطية 
 ،ليزية مع جون لوك؛ والمادية الذرية مع ديمقريطيس؛ والمادية التجريبية اإلنج

ودافيد هيوم، واستيوارت ميل؛ والمادية الميكانيكية مع فيورباخ. و هنا، تعطى 
األسبقية لما هو مادي واقتصادي على ماهو فكري وإيديولوجي. كما أن البنية 
التحتية ذات الطبيعة المادية هي التي تتحكم في البنية الفوقية القائمة على الفكر 

ألدب والفن واإليديولوجيا... وفي هذا، يقول ماركس:" ليس والدين والتصوف وا
وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، إن وجودهم 

 .31االجتماعي هو الذي يحدد وعيهم"

ويعني هذا أن ما هو اقتصادي ومادي ومجتمعي هو الذي يحدد فكر الناس 
دور له في تغيير المجتمع أو واليعني هذا أن الفكر سلبي، ال .ووعيهم ووجودهم

التأثير فيه، بل يؤمن بفعاليته وخصوبته، وتأثيره في المجتمع المادي المحسوس. 
يقول ماركس:" إن العيب الرئيس للمادية السابقة كلها، بما فيها مادية  ،وفي هذا

فيورباخ، هو أن الشيء، الواقع، العالم المحسوس، الينظر إليه فيها إال على شكل 
ع تأمل وليس كفاعلية إنسانية مشخصة، ليس كممارسة، وليس ذاتيا...إن موضو 

المذهب المادي القائل إن الناس هم نتاج الظروف والتربية، وأن الناس الذين 
تغيروا هم بالتالي نتاج ظروف أخرى وتربية تغيرت، أن هذا المذهب المادي ينسى 

                                                            

 .91محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 31
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بي نفسه هو في حاجة إلى أن الناس هم بالضبط الذين يغيرون الظروف، وأن المر 
 ."39أن يربى

وعليه، فثمة عالقة جدلية أو عالقة تأثر وتأثير بين الفكر والواقع، بين الوعي 
 والمادة، بين البنى الفوقية والبنى التحتية.

 ،أضف إلى ذلك أن المادة عند ماركس ليست ساكنة، بل متحركة وديناميكية 
ة ميكانيكية )في المكان(، وحركة وهذه الحركات أنواع: حرك.وفي حركة دائمة

فيزيائية ) داخل المادة نفسها(، وحركة كيماوية )تفاعالت(، وحركة بيولوجية 
)حركة األعضاء(، وحركة اجتماعية )العالقات االجتماعية وتطور المجتمع 
والتاريخ(...وتنتج هذه الحركات عن التناقضات الجدلية الداخلية والخارجية، 

 والكيفية. والتناقضات الكمية

وعليه، فقد تبنى ماركس المادية التاريخية ذات األساس الجدلي. وهي نظرية 
وفلسفة ومنهجية وممارسة علمية وعملية. ومن ثم، ترفض الماركسية الجدلية 
ميكانيكية فيورباخ، ومثالية هيجل، والفلسفة الوضعية التي تبوئ العلم مكانة  

لصراع الجدلي، أساسه التناقضات في حين، ترى العالم قائما على ا .كبرى
الداخلية والخارجية، والتناقضات الكمية والكيفية. ويعني هذا إذا كانت الوضعية 
تقول بالنظام والتوازن والتكامل، فإن جدلية ماركس تقول بالصراع والتناقض 

                                                            

 .92محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 39
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الديالكتيكي. ومن ثم، فالحقائق ليست مطلقة أو نهائية، بل هي تحليل ملموس 
. عالوة على ذلك، فالماركسية، إلى جانب كونها فلسفة لموقف ملموس

أو كما يقول لينين دليل للعمل.وبهذا، يكون  ،ومنهجية، فهي عمل وممارسة
الباركسيس أو العمل أو الممارسة أفضل بكثير من النظريات المجردة. إذاً، 
فالعملي أكثر أهمية من النظري. ويؤكد ماوتسي تونغ هذه الفكرة بقوله:" إن 
ممارسة اإلنسان هي وحدها مقياس الحقيقة. ألن المعرفة اإلنسانية التثبت 
صحتها إال حين يتوصل اإلنسان إلى النتائج المقدرة سلفا بواسطة عملية 
الممارسة، إن عملية المعرفة تبدأ بالممارسة وتبلغ المستوى النظري بواسطة 

ن مشكلة معرفة ما إذا  أن ترجع إلى الممارسة...إ الممارسة، ومن ثمة ينبغي لها
كانت النظرية صحيحة، متفقة مع الحقائق الموضوعية، التحل تماما إال بإعادة 
توجيه المعرفة العقلية إلى الممارسة االجتماعية، وتطبيق النظرية على الممارسة 

 "11للتحقق مما إذا كانت تستطيع أن تحقق النتائج المرتقبة...

                                                            

 .91محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 11
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التاريخية هو منهجها الدياليكتيكي الذي  ومن جهة أخرى، أهم شيء في المادية
يتحكم في الممارسة بالتعديل والتصحيح والتغيير. ومن ثم، فقوانين الديالكتيك 

 ثالثة هي:  -11(Friedrich Engelsحسب فردريك أنجلز) -المادي 

.بمعنى أن المتناقضات الجدلية توجد  قانون وحدة المتناقضات وصراععا
ه اليمكن الفصل بين الشيء وتناقضه، أو الفصل بين داخل الشيء الواحد، وأن

األطراف المتناقضة عن بعضها البعض. كما أن أشياء العالم تتكون من المواد 
الجامدة والحية. وعلى الرغم من تنافر الضدين وتناقضهما فهما متالزمان جدليا، 

نمو هو وهذا التناقض أو الصراع هو أساس التطور والنمو. ويقول لينين:" إن ال
تقع  تناقضات داخليةصراع األضداد". ومن ثم، فهناك نوعان من التناقضات: 

بمثابة صراع الشيء مع محيطه  وتناقضات خارجيةداخل الشيء الواحد، 
وفي هذا، يقول .الخارجي. لذلك، فالتناقضات الداخلية أهم من الخارجية

، هي شرط التبدلية ماوتسي تونغ:"يعتبر الديالكتيك المادي أن األسباب الخارج
.واألسباب الخارجية إنما تفعل فعلها عن أساس التبدلواألسباب الداخلية هي 

طريق األسباب الداخلية.فالبيضة تتبدل في درجة حرارة مالئمة فتصير كتكوتا، 

                                                            

فيلسوف ألماني ورجل صناعة ، وضع أسس  م(0281-0281فردريك إنجلز ) - 11
،  (حالة الطبقة العاملة في إنجلتراصديقه كارل ماركس. نشر كتابه ) الماركسية مع

 وأصدر مع ماركس بيانهما المعروف ببيان الحزب الشيوعي. 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1844&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1844&action=edit&redlink=1
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ولكن الحرارة التستطيع أن تحول الحجر إلى كتكوت، ألن أساس التبدل في 
 ."12األول يختلف عنه في الثاني

تميز أيضا بين  ا تميز المادية الجدلية بين التناقضات الداخلية والخارجية،كم
التناقض األساسية والتناقضات الثانوية.فالتناقض األساس هو الذي يقوم بالدور 
الحاسم والمؤثر في الصراع. في حين، يعد دور التناقض الثانوي مكمال وهامشيا. 

ناقضات عديدة في عملية تطور وفي هذا الصدد، يقول ماوتسي تونغ:" ثمة ت
يحدد وجوده  شيء معقد. ومنها تناقض هو بالضرورة التناقض الرئيسي الذي

 " 13وتطوره، وجود التناقضات األخرى أو يؤثر فيها.

ويعني هذا أن التناقض الرئيسي )أ( قد يكون له دور كبير في فترة زمنية معينة إلى 
ع تغير الظروف التاريخية والتطورية جانب التناقضات الثانوية )ب( و)ج(. لكن م

 والنمائية، قد يصبح تناقض)ب( أكثر أهمية من تناقض )أ(.

ومن ناحية أخرى، قد ينتج عن التناقضات صراع من نوع صراع األضداد، مثل: 
صراع البورجوازية مع العمال ينتج عنه صراع الطبقات. وقد الينتج عن تلك 

داخل الطبقة العمالية نفسها التي تختفي  مثل: التناقضات ،التناقضات أي صراع
 بالممارسة الثورية، وعملية النقد الذاتي.

                                                            

 .95محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 12
 .95الجابري: نفسه، ص: محمد عابد - 13
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 :ويعني هذا أن التحوالت الكمية قد تنتج عنها  قانون تحول الكم إلى كيف
تحوالت كيفية، مثل: غليان الماء في درجة معينة على مستوى الكم، ينتج عنه 

ر. وقد يحدث التحول الكيفي إما تحول كيفي باالنتقال من الماء إلى البخا
بشكل مباغت ومفاجىء، وإما بشكل طفرة أو قفزة في شكل دفعة واحدة أو 

ومن ثم، فداللة قانون تحول الكم إلى  دفعات متعاقبة، وإما بشكل تدريجي.
الكيف يعني" أن التزايد التدريجي في التغيرات التي تخلق الكم، والتي تكون أول 

تؤدي عندما تصل درجة معينة، إلى تغيرات كيفية  ،هدةاألمر ضعيفة غير مشا
جذرية تختفي معها الكيفية القديمة لتحل محلها كيفية جديدة، ينتج عنها بدورها 

 "11كمية. تغيرات

ويعني هذا كله أن التراكم الكمي ينتج عنه تحول كيفي بصيغ متعددة ومختلفة 
التطور، يؤدي التغير ومتنوعة. ويقول ماركس:" إنه في مرحلة ما من مراحل 

 " 15البسيط في الكم الذي بلغ درجة معينة، إلى اختالفات في الكيفية.

 :يقصد بنفي النفي نقيض األطروحة ونفيها. بمعنى أن  قانون نفي النفي
(، Antithèse(، ونقيض)Thèseالشيء له أطروحة )

م. (. فظهور الشيء الجديد من القديم يعتبر نفيا للقدي(Synthèseوتركيب
ولكن هذا الجديد بدوره يصبح قديما، فيأتي جديد آخر ليصبح نفيا للنفي. والبد 

                                                            

 .91محمد عابد الجابري: نفسه، ص: - 11
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من االحتفاظ، أثناء عملية نفي النفي، بالجوانب اإليجابية في المنفي، وتفادي 
سلبياته؛ ألن عملية نفي النفي تساعد على النمو والتقدم واالزدهار، وإال أدى 

في  ،ائرة مغلقة. ومن هنا، فالتاريخذلك إلى التكرار والوقوف عند حدود د
المنظور الجدلي، يسير في خط مستقيم بشكل تصاعدي من األدنى إلى األعلى، 
في إطار تطور جدلي ديالكتيكي، يتصارع فيه القديم والجديد، ويتم هذا التقدم 
التاريخي في شكل حركة لولبية، ولكن تظهر من حين ألخرى بعض الحوادث 

لكن هذا اليؤثر في : فنقول: إن التاريخ يعيد نفسه ،رارياالتي تتخذ طابعا تك
 مسار التاريخ وتقدمه وتطوره إلى األمام.

المادية الجدلية والمادية التاريخية( وقد صاغ ستالين أربعة قوانين في كتابه ) 
 حيث أضاف قانونا رابعا على الوجه التالي: ،م1931عام 

 قانون الترابط العام بين الظواهر؛ 

انون الحركة والتطور في الطبيعة والمجتمع؛ق 

قانون التحول من الكم إلى الكيف؛ 

.قانون صراع المتناقضات 

بعد وفاة ستالين،  ،بيد أن المفكرين اإليديولوجيين في االتحاد السوفياتي عادوا
 إلى قوانين إنجلز الثالثة.
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من جهة، السوسيولوجيا الماركسية مرتبطة بكارل ماركس ف، وخالصة القول
وأنجلز من جهة أخرى. وتؤمن السوسيولوجيا الماركسية بأهمية العمل وأسبقيته 

فالممارسة العملية أو البراكسيسية أساس تطور  على الفكر النظري. وبالتالي،
المجتمعات. كما أن األساس المادي واالقتصادي والمجتمعي أهم من البنى 

ركسية على المنهج الجدلي القائم على ومن ثم، تنبني السوسيولوجيا الما .الفوقية
ووحدة صراع المتناقضات، وقانون الكم والكيف، وقانون نفي  ،القوانين الثالثة

 النفي.

وما يالحظ على هذه السوسيولوجيا أنها رؤية ثورية تقويضية وراديكالية أساسها 
التغيير الجدلي انطالقا من المادية التاريخية، لكن يغلب عليها الطابع 

ميتافيزيقي، والرؤية الشعرية الحالمة، والطوباوية الخيالية، وانفصال النظرية عن ال
الواقع، وفشل التنبؤات الماركسية في تحقيق غاياتها ومراميها وأهدافها البعيدة. 
والدليل على ذلك أن تحولت الدول االشتراكية إلى دول رأسمالية أو دول اقتصاد 

 يوعية.السوق بدال من تحولها إلى دول ش
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 : جورج زيمل وفلسفة النقودثامنال الفرع

من أهم السوسيولوجيين األلمان  11 (Georg Simmelيعد جورج زيمل )
إلى جانب ماكس فيبر، ونوربرت إلياس، وكارل ماركس، وغيرهم...وقد عرف 

 بالسوسيولوجيا التفاعلية من جهة، وبسوسيولوجيا األشكال من جهة أخرى.

ع اجتماعية مثيرة والفتة لالنتباه، مثل: النقود، والموضة، وقد اهتم زيمل بمواضي
والمرأة، والطائفة، والمظاهر، والفن، والمدينة، والغريب، والفقراء، والفرد، 

 والمجتمع، والتفاعل، والرابط االجتماعي، والتنشئة االجتماعية...

م من أهم الكتب 1911( الذي نشره سنة فلسفة النقودويعد كتابه )
؛ إذ يقارب 17ولوجية المتميزة في تاريخ علم االجتماع الحديث والمعاصرالسوسي
باعتبارها ظاهرة اقتصادية، من زاوية سوسيولوجية وسيميائية وفلسفية  ،النقود

ضرورية للتبادل التجاري،  أداة زيمل أن النقودجورج يرى ومن هنا،  وأخالقية.
األفراد ضمن عالقات  تسهل النمو االقتصادي، لكنها في الوقت ذاته، تسجن

وفي الواقع، مع تكاثر هذا النمط من التفاعل االقتصادي،  .اجتماعية ضعيفة
يتقلص الرباط االجتماعي بشكل متزايد، ليصبح مجرد عالقات شخص/ نقود/ 

                                                            

 م.1911م، وتوفي سنة 1151ولد السوسيولوجي األلماني زيمل سنة  - 11
47 - Georg Simmel: Philosophie de l'argent, traduit par 
Sabine Cornille et Philippe Ivernel P.U.F., Paris, 1987. 
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شخص، خاضعة للحساب ولإلستراتيجيات.هذا الميل الثابت لتشييء الرباط 
 افية للحداثة.االجتماعي يقع في قلب اإلستراتيجية الثق

النقلود أكثلر ملن مجلرد  بمعنلى أن". رسمية جماعيلةوأكثر من هذا فالنقود مؤسسة 
يضللللللا مؤسسللللللة. فهللللللي التخللللللص فقللللللط الشخصللللللين المعنيللللللين أي هأداة اقتصللللللادية.

لكللن ومللن خللالل صللفتها كمعللادل عللام، تضللع الفللرد فللي مواجهللة مجمللل  ،بالمبادلللة
جتمللللع أن يعتللللرف للنقللللود الجاليللللة.فلكي تحصللللل المبادلللللة، يجللللب علللللى كامللللل الم

بالقيمللللة ذاتهللللا.لكن هللللذا اليللللتم إال إذا وجللللدت مؤسسللللات وشللللبكة مللللن العالقللللات 
تللؤثر  ،.وعلى العكللسلبنيللات االجتماعيللةمللن ا فهللي إذاً منللتج حاصللل ،االجتماعيللة

النقللود فللي البنيللة االجتماعيللة مللن خللالل تشللجيع ظهللور زمللر اجتماعيللة جديللدة مثللل 
 11"المصرفيين أو الموظفين...

قد خدمت من الناحية التاريخية في تحديد، " يرى جورج زيمل أن النقود  كذا،وه
الفرديلة،  ليس فقط قيمة األشياء، بل كذلك الناس.لقلد سلاهمت النقلود فلي الحريلة

 ،لكلللن أصلللبحت غايلللة بلللذاتها، وهلللي تسلللاهم كلللذلك فلللي تراجيلللديا الثقافلللة الحديثلللة
 19حيث قيمة األشياء تفوق قيمة األشخاص."

                                                            

دار الفرقد، ، ترجمة: إياس حسن، : علم االجتماعفيليب كابان وجان فرانسوا دورتييه 11
 .77-71ص:م، 2111دمشق، سورية، الطبعة األولى 

 .75، ص:: علم االجتماعانسوا دورتييهفيليب كابان وجان فر  - 19
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 ،نقللود قيمللة اقتصللادية علللى مسللتوى المقايضللة والتبللادللليللرى زيمللل أن ومللن هنللا، 
الموجهللة إلللى السللوق. ومللن ثللم، فللالنقود هللي والسلللع والبضللائع وتسللعير المنتوجللات 

فللي العالقللات السلللبية لنقللود تأثيراتهللا هللذه ابيللد أن ل التللي حللررت الفللرد مللن العبوديللة.
 إلللللى طابعلللله الكملللليقيمللللي والالبشللللرية، إذ أخرجللللت اإلنسللللان مللللن طابعلللله الكيفللللي 

 اهمت فلي خللق هلوة فاصللةوس ،، وسببت القلق والتوتر والخوف والموتوالمادي
كظهللور   ،مللاهو إيجللابي.ومن جهللة أخللرى، أفللرزت بللين مللاهو مللادي ومللاهو معنللوي

تشللكل النظللام الرأسللمالي الليبرالللي الللذي يعتمللد و  ،الديمقراطيللةالفللرد الحللر، وانبثللاق 
لمبادرة الفردية، وحرية السوق، والخضوع لمنطق الطلب على الحرية االقتصادية، وا

 والعرض...

ومللن ناحيلللة أخللرى، يلللرى زيمللل أن النقلللود قللد أفلللرزت طبقللة اجتماعيلللة جديللدة هلللي 
قللد و  ،طبقللة الغربللاء أو المنبللوذين. ويقصللد بهللا فئللة اليهللود التللي كانللت تمللارس الربللا

احتكرتللله ماديلللا و  ،اد الرأسلللمالي العلللالميفلللي بنلللاء االقتصللل ، بكلللل جديلللة،سلللاهمت
ثللم  ،البشللر شلليأتف ،إلللى أن فقللدت النقللود طابعهللا اإلنسللانيواقتصللاديا وسياسلليا، 

القيملللة لهلللا ملللن وفوائلللد ربويلللة ونقلللود  آالتمعلللادالت و أرقلللام و إللللى  حوللللت األفلللراد
مكانلللا  -حسلللب زيملللل -وملللن هنلللا، " يحتلللل الغريلللب .الناحيلللة الروحيلللة واألخالقيلللة
ب هو الذي ينتمي وال ينتمي في آن واحلد إللى فالغري ،خاصا في العالقات النقدية

الزمللرة ) مثللله مثللل المنبللوذ واألقلللوي(، وتحديللدا المضللاربين والتجللار اليهللود )الللذين 
اسللللتثنوا تاريخيللللا مللللن تحللللريم الربللللا فللللي القللللرون الوسللللطى(.وفي الواقللللع، إن المهللللاجر  
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لعالقللة كللالنقود، يتصللفان فللي نظللر الجاليللة بحركتهمللا وغرابتهمللا )أو تجردهمللا مللن ا
الشخصللية(.وهكذا يمكللن أن نتللذكر دور اليهللود فللي انطالقللة الرأسللمالية فللي بدايللة 

والحركلللات المعاديلللة للسلللامية التلللي ظهلللرت حينئلللذ: معارضلللة الشلللعب لكبلللار  ،القلللرن
العلللائالت تتللللرجم، فيمللللا يتجللللاوز بغللللض الغريلللب، الخللللوف مللللن عقلنللللة العللللالم وميللللله 

إنه بالنسبة لزيمل يجب على صلورة للتجريد والموضوعية.ولهذا من األهمية بحيث 
 51وتجردها من العالقات الشخصية." ،الغريب أن تنمو مع اتساع المبادالت

ويالحلظ أن زيملل يللدافع علن اليهللود باعتبلارهم رملز العقالنيللة والرأسلمالية واالقتصللاد 
للمكللر والخيانللة والخللداع والشللر  الموضللوعي. وإن كللان اليهللود، فللي الحقيقللة، رمللز

التللللي بسللللبب انسللللياقهم وراء التجللللارة الربويللللة المشللللبوهة والمحرمللللة  م؛وخللللراب العللللال
أدخلت العالم، إلى يومنلا هلذا، فلي حلروب داميلة، تسلتفيد منهلا شلرذمة ملن الغربلاء 

، التشلييئية والماديلة والتقويضلية . لذلك، فالنقود هلي تعبيلر علن فلسلفة اليهلوداليهود
 .صحيحال وتشخيص لعالم ربوي فقد إنسانيته، وضل طريقه

ي وسلليلة فهلل.وعليلله، فللالنقود وسلليلة عالميللة مصللممة لكافللة االسللتخدامات الغرضللية
 شلللللباع الحلللللوافزإو  ،وتحقيلللللق الحاجيلللللات والرغبلللللات لتحصللللليل المنلللللافع والمصلللللالح،

مكانللات إ فللتحو  ،عيةو وضللوالوصللول إلللى الغايللات الذاتيللة والم، الشللعورية والالشللعورية
الحيلللاة،  اإلقبلللال عللللىو  ،اإلبلللداععللللى  -أيضلللا -جديلللدة للفعلللل. وتسلللاعد النقلللود 
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مللللن هنللللا، فقللللد و  .الفكللللر والحسللللاب وتطللللوير ملكللللاتالتللللردد عنللللد الفللللرد،  تللللوطينو 
تعارضللت النقللود مللع  بللذلك،و  علللى حللد سللواء.غايللة  ووسلليلة إلللى النقللود  تحولللت

 القيم والعائلة والدين.

ع، جشللللمثللللل: ال ،سلللللبية فقللللد سللللاهمت النقللللود فللللي توليللللد قلللليمعللللالوة علللللى ذلللللك، 
سلليس أويعنللي هللذا أن النقللود " تشللارك فللي ت ...، والتبللذير، والفقللر، والعللوزوالبخللل

يقللاع، والتنللاظر. البعللد، واإل :يصللفه زيمللل بتعللابير ثالثللة ،سلللوب حيللاة للمجتمعللاتأ
تميلل إللى تشلجيع المشلاركات  ،وبسبب صفتها المتحركة وغيلر الشخصلية ،فالنقود

ألكثلر نموذجيلة هلي الشلركات عن بعد، وتستند إلى فوائد محصورة جدا )والحالة ا
المشلللترك للتكلللتالت الكبلللرى، حيلللث ملللن  المغفللللة(، وتجعلللل ملللن الممكلللن التواجلللد

 الضروري أال يورط المرء كامل شخصيته في المبادالت االجتماعية.

لكنهللا علللى العكللس، تللدمر العالقللات التللي يلتللزم بهللا المللرء بالكامللل مللن بللاب أنهللا 
ي الطرف اآلخلر، الجاليلات الكبلرى )اللوطن التعف سوى عن العائلة والصداقة، وف

أو البشللللرية(.عدا عللللن ذلللللك سللللتمتد لتسللللريع وتنظلللليم اإليقللللاع الخللللاص بللللالمجتمع، 
تحديللدا فللي النطللاق االقتصللادي، وذلللك فللي المكللان األول بسللبب أن خلللق النقللود 
سيسلللرع المبلللادالت، ويسلللهل ركلللوب المخلللاطر. إضلللافة للللذلك، وملللن خلللالل جعلللل 

يق تخفيض نسلبي لسلعر ممتلكلات البلذخ، ستشلارك فلي األسواق متجانسة عن طر 
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وتزيلد ملن  ،التقارب بين الطبقلات االجتماعيلة، وتضلخم ملن ظلواهر التقليلد والتمييلز
 51النموذجية للمجتمعات المتحضرة."  تأثيرات الموضة

ملللدافعا علللن قيملللة  ،يقلللارب زيملللل النقلللود مقاربلللة فلسلللفية وسللليميائية واجتماعيلللة ،إذاً 
وفللي انبثللاق  والتبادليللة، وعللن دورهللا فللي تحريللر الفللرد نفسلليا وماديللا،النقللود التجاريللة 

نسلللللانية واألخالقيلللللة، الرأسلللللمالية الليبراليلللللة. بيلللللد أن النقلللللود قلللللد حطملللللت القللللليم اإل
والكرامللة  ،سللدلعناصللر الكيفيللة، مثللل: الثقافللة، والجنسللان، وهللددت اواسللتعبدت اإل

ماديللللللة اسللللللتعمالية  نسللللللان إلللللللى سلللللللعةالبشللللللرية. بمعنللللللى أن النقللللللود قللللللد حولللللللت اإل
 نت النقود سببا في تراجيديا الثقافة البشرية.اوتبادلية.ومن هنا، ك

" فلللي صلللميم :(Thierry Rogelوفلللي هلللذا السلللياق، يقلللول تييلللري روجلللل)
إن ظهلللور  ،بالمجتمعلللات الحديثلللة يطروحلللة زيملللل هنلللاك هلللذا التنلللاقض الخصوصلللأ

اإلنسللان مح بتحرير تقسلليم العمللل، واالسللتهالك الكثيللف واالقتصللاد النقللدي، قللد سلل
 من ضغوط المجتمعات التقليدية مؤمنا بذلك أكبر حرية للفرد.

لكلللللن تلللللنجم علللللن ذللللللك تراجيلللللديا الثقافلللللة. بمعنلللللى أن ذاتيلللللة كلللللل واحلللللد تصلللللطدم 
باألشلللكال التلللي اكتسلللبت الصلللفة الموضلللوعية )التشلللييئية ( فلللي المجتملللع: العاملللل 

ريف، والمسللتهلك لللم مفصللول عللن ثمللرة عمللله، والعللالم يبتعللد عللن مثللال الرجللل الشلل
يعلللللد بإمكانللللله أن يطبلللللع شخصللللليته عللللللى العلللللدد الفلللللائض ملللللن األغلللللراض المتاحلللللة 

                                                            

 .71فيليب كابان وجان فرانسوا دورتييهك نفسه، ص: - 51
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أمامللله.أخيرا، إن إكسلللاب الصلللفة الموضلللوعية للحيلللاة، المعلللززة باسلللتخدام النقلللود، 
يلللؤدي بنلللا، ونحلللن نصلللبح أحلللرارا أكثلللر فلللأكثر أملللام كلللل شلللخص أو غلللرض بشلللكل 

غلراض بمجملهلا وعللى كاملل خاص، إلى أن نصلبح معتملدين أكثلر فلأكثر عللى األ
 " 52 البشر.

نظريلللة تصلللورات اقتصلللادية ب أدللللىوبنلللاء عللللى ماسلللبق، يتضلللح لنلللا أن جلللورج زيملللل 
مالمللللح سوسلللليولوجية  ،فللللي طياتهللللا ،، انطالقللللا مللللن فلسللللفة النقللللود، تحملللللمهمللللة

 وسيميائية وفلسفية.

 

 والتوازن االقتصاديفيلفريدو باريتو : تاسعالفرع ال

وإذا كان هربرت سبنسر  فصل بين التاريخ وعلم االجتماع،إذا كان ابن خلدون الي
أيضا اليفصل علم االجتماع عن البيولوجيا، فإن فيلفريدو باريتو اليفصل علم 
االجتماع عن علم االقتصاد. ويعني هذا أن باريتو من دعاة علم االقتصاد 

القتصاد، يميز بين األفعال المنطقية التي يدرسها علم ا االجتماعي. ومن ثم، فهو

                                                            

52-Thierry Rogel: (La philosophie de l’argent), Revue 
Sciences Humaines, n° 67 –Décembre 1997. 
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واألفعال غير المنطقية التي يدرسها علم االجتماع، كما يتضح ذلك جليا في كتابه 
 .53م1911( الذي صدر سنة مختصر علم االجتماع )

إذا كان باريتو قد درس االقتصاد دراسة علمية عميقة، وفق منهجية علمية تجريبية 
ميزة والمقترنة وإحصائية، وتوصل إلى مجموعة من النظريات االقتصادية المت

باسمه، فإن هذا العلم اليمكن تفسيره إال في حدود ضيقة، فالبد من االستعانة 
بالتفسير االجتماعي لطابعه العام. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى 

فكل واحد يفسر اآلخر؛ إذ  ،التداخل الموجود بين علم االقتصاد وعلم االجتماع
خاص بما هو عام. وهكذا، فعلم االقتصاد علم ثمة عالقة وطيدة بين ما هو 

 خاص. في حين، يعد علم االجتماع علما عاما. 

يرى باريتو أن المجتمع بناء كلي مركب ومعقد من العالقات المتبادلة بين الناس. و 
ومن ثم، فهناك من يحاول هدمه، وهناك من يحاول بناءه لتحقيق نوع من التوازن 

رغبات يريدون تحقيقها وإشباعها. وفي الوقت نفسه، االجتماعي.كما أن لألفراد 
هناك موانع وعراقيل تمنع هؤالء األفرد من تحقيقها. وهذا يخلق نوعا من التوتر 
بين الذات الراغبة في تحقيق الموضوع ذي القيمة، وعدم القدرة على امتالك ذلك 

هكذا، الموضوع. ومن هنا، يحدث الصراع االجتماعي الداخلي أو الموضوعي. و 
فالمجتمع خاضع لمنطق الصراع من جهة، ومنطق التوازن والتوافق من جهة 

                                                            

53- Vilfredo Pareto :Trattato di sociologia generale, 
Firenze, G. Barbéra, 1916. 
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وتعتبر هذه النظرة )التوازن  أخرى. وفي هذا الصدد، يقول أحمد الخشاب:"
تريد  االجتماعي( امتدادا آلرائه في االقتصاد، فهناك دائما صراع بين رغباتنا التي

اعها، ولكن الصراع اليلبث أن أن تشبع، وبين العقبات التي تعترض سبل إشب
يتحول إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع يجري 
على نفس النظام، تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن االجتماعي؛ أما القوة 
التي تعمل في المجتمع مناظرة لرغبات الفرد، فهي ميل الناس إلى االلتجاء إلى 

غير المنطقية في ميدان القوى التي تعمل مناظرة للعقبات التي تنشأ في  األفعال
وجه الفرد إلشباع رغباته، وهي ميل الناس إلخفاء الطابع غير المنطقي في أفعالهم 
ومحاوالتهم إظهاره بصورة منطقية معقولة، واألفعال غير المنطقية تختلف من 

الرغم من ذلك فثمة عنصر ومن مكان إلى مكان، إال أنه ب ،زمان إلى زمان
، وهذا العنصر الثابت هو ر بتغير األزمنة واختالف األمكنةأساسي فيها اليتغي

الجدير بالدراسة، وهو أهم موضوع لعلم االجتماع عند باريتو، وهو العامل 
 51األساسي الذي يؤثر في طبيعة النظام االجتماعي."

وكذلك بتاريخ المجتمع  ،ارجيةوعليه، يتأثر النظام االجتماعي بعوامل داخلية وخ
 نفسه الذي يندرج ضمن العوامل الخارجية.

                                                            

دار  ،التفكير االجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية االجتماعيةأحمد الخشاب:  - 51
 .127م، ص:1911النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبعة 
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وعليه، فنظرية التوازن هي تلك النظرية التي تؤكد على أن األنساق االجتماعية 
 تستعيد توازنها إذا ما طرأ عليها اختالل أو اضطراب.

تعد نظرية المنفعة من أهم النظريات التي ركز عليها باريتو في نظريته و
 فقد حلل نظرية المنفعة االجتماعية " في ضوء ،السوسيولوجية واالقتصادية

اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي.ويقصد باألفعال المنطقية تلك 
نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا، ومن خالل استخدام  األفعال التي تتوجه

ألفعال المنطقية الرشيدة أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. ويكاد باريتو يقصر ا
على المجاالت االقتصادية والعلمية، ثم يستبعد أية متعة منطقية على أي سلوك 
آخر. أما األفعال غير المنطقية، فهي التي تفشل في تحقيق هذين المعيارين 
)الوسائل والغايات(، مستخدما في ذلك مفهومين هما: اإلشباع 

(Satisfaction( والمنفعة )Utility و ) تحدد اإلشباعات االقتصادية التي
يحصل عليها الفرد تبعا لتراتبية لألولويات التي يفضلها هو نفسه. أما المنفعة 
فتشير إلى اإلشباع بمفهوم اجتماعي أوسع، وتفترض اإلشباعات انعدام القابلية 

 للمقارنة بين رغبات الفرد.

بين نوعين من تحقيق أن باريتو يميز  -كما يقول جوزيف شومبيتر  -وبذلك يتبين 
الحد األقصى من المنفعة: األول الحد األقصى من المنفعة لصالح الجماعة الذي 
يشير إلى تحقيق الحد األقصى من المنفعة للجماعة أو المجتمع ككل وليس 

 لألفراد.
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في حين، إن النوع الثاني وهو المنفعة ألجل المصالح الخاصة يشير إلى تحقيق 
الخاص، وفسر باريتو عملية شراء السلع واقتنائها على حد أعلى من اإلشباع 

أساس الرجوع إلى عنصرين أساسيين وهما: أوال: عملية التفضيل من جانب الفرد 
 "55وثانيا: إلى المستوى الذاتي للسلعة ذاتها.

وهكذا، اليمكن الحديث عن نظرية المنفعة االجتماعية إال بدراسة الفعل 
ان أهمية السلوك غير المنطقي في الحياة المنطقي وغير المنطقي، وتبي

 االجتماعية.

لباريتو نقط إيجابية في مجالي علم االجتماع واالقتصاد. ويكفيه فخرا أنه وعليه، ف
من المؤسسين الفعليين للسوسيولوجيا االقتصادية، وعلم االجتماع السياسي، 

الهادف وغير  وسوسيولوجيا النخبة، وقد زاوج بين الطرح الفيبيري بدراسة الفعل
الهادف، واستعمال المنهج التجريبي االستقرائي في دراسة الظواهر االجتماعية من 

 جهة، واألفعال المنطقية وغير المنطقية من جهة أخرى.

ويتبين لنا أن" إسهامات باريتو متعددة ومتنوعة في مجال علم االقتصاد واالجتماع 
قتصادية واالجتماعية، فحلل بشكل عام، فلقد كشف عن العديد من القضايا اال

نظرية التوازن التي تؤكد على أن األنساق االجتماعية تستعيد توازنها إذا ما طرأ 
عليها اختالل، ونظرية المنفعة االجتماعية في ضوء دراسته للفعل المنطقي وغير 

                                                            

 .13-12محمد ياسر الخواجة: نفسه، ص: - 55
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المنطقي، وتأكيده على أهمية السلوك غير المنطقي في الحياة االجتماعية، 
اج وتحليله للعالقة بين علميات اإلنتاج واالستهالك، والتوزيع وتحليله ونظرية اإلنت

كل هذه القضايا   .لالتجاهات نحو الملكية والطابع الدوري للتغير االجتماعي
يمكن اعتبارها صياغات جديدة ورائدة تتمشى عموما مع الظروف االجتماعية 

الغموض الشديد، لكن معالجته للرواسب والمشتقات كانت تتميز ب ،الواقعية
حيث إنه لم يوضح لنا تماما كيف تحدد الرواسب أنماط السلوك المختلفة على 

 51نحو محدد."

وعليه، يعد باريتو من أهم السوسيولوجيين الغربيين الذين ربطوا علم االجتماع بعلم 
 االقتصاد، بل كان من المؤسسين الفعليين لعلم االجتماع االقتصادي.

 

 المتعددبورديو والرأسمال بيير  العاشر:الفرع 

إذا كللان كللارل مللاركس يللرى أن أسللاس الصللراع بللين الطبقللات االجتماعيللة، والسلليما 
بللين البورجوازيللة والبروليتاريللة قواملله الرأسللمال االقتصللادي، فبييللر بورديللو، علللى غللرار 
ملللاكس فيبلللر، يلللرى أن الصلللراع اليتخلللذ دائملللا طابعلللا اقتصلللاديا، فقلللد يكلللون صلللراعا 

م، فثملللة رأسلللماالن مهملللان فلللي تحريلللك مجتمعاتنلللا المعاصلللرة هملللا: ثقافيلللا. وملللن ثللل
 الرأسمال الثقافي والرأسمال االقتصادي.

                                                            

 .11محمد ياسر الخواجة: نفسه، ص: - 51
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أنماط مختلفة ملن الرأسلمال اللذي  وبناء على ما سبق، فقد حدد بيير بورديو أربعة
 يملكه الفاعل المجتمعي، وهي:

ة، ويرصلللد هلللو الللذي يقللليس مللوارد الفللرد الماديلللة والماليلل الرأسددمال االقتصددادي
 ثرواته وممتلكاته، ويحدد دخله الشهري والسنوي.

:يقلليس مللوارد الفللرد الثقافيللة، مثللل: الللدبلومات والشللهادات  الرأسددمال الثقددافي
العلميللة والمهنيللة، والمنتللوج الثقللافي مللن مقللاالت وكتللب ودراسللات وأعمللال إبداعيللة 

عرفيللة ومهنيللة وثقافيللة وفنيللة، ومللا يملكلله مللن مهللارات وكفللاءات ومواهللب وقللدرات م
 وحرفية في مجال الثقافة.

 :يقيس ما يملكه الفرد ملن عالقلات اجتماعيلة ومعلارف  الرأسمال االجتماعي
وصداقات، تعود إلى ذكائه االجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعلة ملن صلال ت 

 الرحم والقرابة والصداقة والزمالة.

 :رأسلللللمال الثقلللللافي، ويتضلللللمن الرأسلللللمال االقتصلللللادي، وال الرأسدددددمال الرمدددددزي
والرأسللللمال االجتمللللاعي، وبهللللذه األنمللللاط يتميللللز الفللللرد مجتمعيللللا عللللن بللللاقي األفللللراد 

 اآلخرين.

(، سللماه أسددةلة السوسدديولوجياوقللد أضللاف بييللر بورديللو رأسللماال آخللر فللي كتابلله )
؛ ألن بهلللذا الرأسلللمال تسلللتطيع جماعلللة ملللا أن تفلللرض نفسلللها  بالرأسدددمال اللغدددوي

ي، تستفيد من السلطة وملن امتيلازات ماديلة وماليلة وثقافيلة وإنيتها ووجودها. وبالتال
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 ،ورمزية. وأكثر ملن هلذا، فملن يمتللك الرأسلمال اللغلوي األجنبلي فلي اللدول العربيلة
فإنلله يسللتطيع أن يحظللى بمكانللة ثقافيللة واقتصللادية كبللرى فللي المجتمللع. وفللي هللذا 

تشلكل األسلعار يعني الرأسمال اللغوي اللتحكم فلي آليلات  السياق، يقول بورديو:"
وكلذا القلدرة عللى جعلل قلوانين تشلكل األسلعار تعملل لصلالح صلاحبه )أي  ،اللغوية

والقللدرة علللى اسللتخالص فللائض القيمللة النللوعي. إن أي عمليللة تفاعللل،  ،الرأسللمال(
وأي عمليلللللة تواصلللللل لغلللللوي، وللللللو بلللللين شخصلللللين أو بلللللين صلللللديقين أو بلللللين طفلللللل 

غلللوي هلللي أنلللواع ملللن األسلللواق وصلللديقته، واختصلللار، إن كلللل عمليلللات التواصلللل الل
 "57الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات اإلجمالية.

ويعنللي هللذا أن الرسللمأل اللغللوي خاضللع بللدوره لقلليم الهيمنللة والتنللافس والصللراع، وللله 
 عالقة جدلية بباقي األنماط األخرى من الرأسمال الرمزي.

مجتمعاتنللللا بيللللد أن بورديللللو يغللللض الطللللرف عللللن رأسللللمال آخللللر أكثللللر أهميللللة، فللللي 
، فهلو الرأسمال القيمدي أو الددينيمن األنماط الخمسة المذكورة وهو  اإلسالمية،

الرأسلللللمال المهلللللم لإلنسلللللان، إذا تملكللللله اإلنسلللللان ربلللللح اللللللدنيا واآلخلللللرة. وبالتلللللالي، 
فأحسن تجلارة ينبغلي أن يسلعى إليهلا الفلرد جاهلدا هلي التجلارة ملع اللله فلي مجلال 

 الخير.العبادة والتدين واإلحسان وفعل 

                                                            

57 - Pierre Bourdieu: Question de 
sociologie,Minuit,1984. 
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وعليللله، يسلللتطيع الفلللرد بهلللذه الملللوارد الرأسلللمالية المختلفلللة )االقتصلللادية، والثقافيلللة، 
واالجتماعيللة، والثقافيللة، واللغويللة( أن يحقللق أرباحللا ومنللافع مجتمعيللة، والسلليما أن 
الرأسمالين: االقتصادي والثقافي هما أكثلر أهميلة فلي مجتمعاتنلا المعاصلرة حسلب 

يشللكالن بنيللة المجتمللع، ويتحكمللان فللي أفعللال األفللراد،  بييللر بورديللو. وهمللا اللللذان
 ويجعل كل حقل مجالي فضاء للتنافس والصراع والتطاحن االجتماعي والطبقي.

 : التصور المنعجيرابعالمطلب ال
الظواهر إذا كان علماء السوسيولوجيا يختارون المناهج الكيفية في دراسة 

يال، باالعتماد على المالحظة العلمية الدقيقة، االجتماعية فهما وتفسيرا وتأو 
فإن  ،أو المقابلة المباشرة، أو المعايشةراسة الحالة، أو دراسة المضمون، ود

ادية، يرتكزون على المناهج التجريبية الظواهر االقتص سةدرافي  ،علماء االقتصاد
للوصول إلى بتوظيف الرياضيات، والفيزياء، واإلحصاء، والعلوم الطبيعية  ،الكمية

الحقائق، ووضع النظريات والنماذج المجردة لوصف الواقع االقتصادي بشكل 
 علمي دقيق.

غية فهمها بلكن السوسيولوجيين يدرسون األنشطة االقتصادية الفردية واالجتماعية 
في سياق اجتماعي معين، بعيدا عن النظريات الكمية التي ينساق وراءها 

ويعني هذا أن علماء االجتماع ينطلقون من  تجريبيون.االقتصاديون الرياضيون أو ال
وتبيان آثارها في  ،األفعال االقتصادية لألفراد والجماعات لدراستها وتحليلها

 كفعال. وهناجتمع في تلك األنشطة أو التصرفات أو األالمجتمع أو أثر الم
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ة لدراسة جتماع آخرون يهتمون بالمقاربات التاريخية والمقارنة والتحليلياعلماء 
الظواهر االقتصادية ذات الطابع االجتماعي في سياقها الزماني والمكاني، يتقديم 

 تأويالت ذاتية وموجهة.

 في تعاملهم مع الظواهر االقتصادية ،وعليه، إذا كانت منهجية االقتصاديين
منهجية استنباطية ومجردة، فإن منهجية علماء االجتماع  المختلفة والمتنوعة،

قرائية وتاريخية ومقارنة ووصفية، تنطلق من المقاربة السوسيولوجية في منهجية است
ويعني هذا أن المقاربة السوسيولوجية مقاربة واقعية دراسة الظواهر االقتصادية.

 ونقدية للمجتمع االقتصادي.

درس الوقائع ي"  علم االجتماع االقتصاديأن  (Steiner)ويرى شتاينر
سوسيولوجي.ويعني هذا تطبيق مناهج مختلفة عن في ضوء التحليل الاالقتصادية 

والميل إلى        تلك التي تطبق في النظرية االقتصادية، كاستعمال التحقيقات،
 ". 51واالستعانة بمناهج المقارنة، وتحليل الشبكة التصنيف،

من جميع التقنيات والمناهج والطرائق االقتصادي علم االجتماع وعليه، يستفيد 
المقترب  في ضوءاحث في بناء موضوعه االقتصادي التي تسعف الب

ستخدم الباحث في ذلك منهجية كمية قائمة على التحليل السوسيولوجي، سواء ا

                                                            

58- Steiner P., 1999, La sociologie économique, Paris, 
La Découverte, coll. « Repères » (nouv. éd. 2005)، p:3. 

 



75 
 

في دراسة الظواهر االقتصادية أم استخدم منهجية كيفية مبنية  ضي واإلحصائيالريا
والسير  والمعايشة، والتحقيق، ،على المالحظة، والبحث الميداني، والمقابلة الحرة

رة الذاتية، والوثائق الشخصية، وتحليل المضمون...فالمهم هو بناء الظاه
 ،يحترم مبادىء البحث العلمي ،وسيولوجياالقتصادية في ثوب اجتماعي وس

 والشكلية والمنهجية.  شروطه الموضوعيةمختلف يتمثل و 

 

 الخاتمة
جتماع االقتصادي فرع من وخالصة القول، يتبين لنا، مما سبق ذكره، أن علم اال

وقد ظهر حديثا في منتصف القرن العشرين، على الرغم  .فروع علم االجتماع العام
ومن ثم، فهذا العلم يدرس الظواهر االقتصادية في ضوء  .من جذوره القديمة

ي: يدرس الدورة االقتصادية: اإلنتاج، والتوزيع، والتبادل، أيولوجية.وسالمقاربة الس
كثرة الرغبات وقلة الموارد   بيناإلنساني  سلوكالطبيعة و يدرس واالستهالك، أ

 الفعل االقتصادي الهادف والعقالني. يحللأو  ،وندرتها ومحدوديتها

 ،منذ ابن خلدون إلى يومنا هذا ،مجموعة من النظريات االقتصاديةوعليه، فثمة 
 يعدابن خلدون ف ضمن علم االجتماع االقتصادي.بشكل أو بآخر،  ،تندرج

المنظر األول لعلم االجتماع االقتصادي، حينما تحدث عن أهمية العمل وقدسيته 
أول مدرسة اقتصادية المدرسة الكالسيكية تعتبر وقيمته االقتصادية. وبعد ذلك، 
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كما يبدو ذلك جليا عند آدم سميث الذي دافع عن الحرية في أوروبا،  
يبرالي، والسيما في كتابه االقتصادية، وساهم في انبثاق المذهب االقتصادي الل

فقد أعاد النظر في كثير من التصورات  ،(.أما دافيد ريكاردوثروة األمم)
في  ،. وما كان يهمهريع، والبحفيما يخص األجر، والر  ،االقتصادية الكالسيكية

توزيع الدخل القومي، وتأسيس اقتصاد  البحث عن الطرائق الممكنة لهو الحقيقة، 
 كلي وشمولي. 

، فتحسب على النظريات االقتصادية المعاصرة التي اإلنجليزية ظرية الكينزيةالن أما
، بتقديم الدورية هو إخارج االقتصاد العالمي من أزماته واختالالتهالوحيد همها 

دخل الدولة في االقتصاد ومن أهمها ضرورة ت ،مجموعة من الحلول العملية
 ، مع احترام الملكية الخاصة.وجهة حسنةلتوجيهه 

وإذا كان دوركايم قد اهتم بتقسيم العمل في أثناء حديثه عن المجتمع العضوي، 
أما  .سماليةأفماكس فيبر قد أعطى األولوية للجانب الديني والروحي في ظهور الر 

ضمن نظريته  ،فيرجع جميع الظواهر الفوقية إلى ماهو اقتصادي ،كارل ماركس
 المادية الجدلية.

م علماء االجتماع الذين ربطوا علم االقتصاد بعلم هأويعد فيلفريدو باريتو من 
 ،في حين، اهتم جورج زيمل بفلسفة النقود .كبيراالجتماع لتكاملهما بشكل  

أما بيير بورديو، فقد وسع الرأسمال المادي  .طابعها االجتماعيباستجالء 
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ال االقتصادي، ليشمل أنواعا أخرى كالرأسمال الثقافي، والرأسمال الرمزي، والرأسم
 اللغوي... 

وإذا كانت منهجية النظريات االقتصادية منهجية كمية استنباطية تنبني على 
لكونها  بامتياز؛الرياضيات واإلحصاء والفيزياء، فإن مناهج علماء االجتماع كيفية 

البحث الميداني، والمالحظة العلمية التأريخ، والتوثيق، و على التحقيق، و تقوم 
 اشرة، والمقارنة، والتصنيف...الدقيقة، والمقابلة المب
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ومن أهم كتبه: الشذرات بين النظرية والتطبيق، والقصة القصيرة جدا بين التنظير  -
اإلسالم بين الحداثة وما بعد التطبيق، والرواية التاريخية، تصورات تربوية جديدة، و و 

الحداثللللة، ومجللللزءات التكللللوين، ومللللن سلللليميوطيقا الللللذات إلللللى سلللليميوطيقا التللللوتر، 
نظريللات النقللد والتربيللة الفنيللة، ومللدخل إلللى األدب السللعودي، واإلحصللاء التربللوي، و 

مات القصة القصيرة جدا عنلد جملال اللدين األدبي في مرحلة مابعد الحداثة، ومقو 
الخضيري، وأنواع الممثل في التيارات المسرحية الغربية والعربية، وفي نظرية الرواية: 
مقاربللللللللات جديللللللللدة، وأنطولوجيللللللللا القصللللللللة القصلللللللليرة جللللللللدا بللللللللالمغرب، والقصلللللللليدة 

والسليميولوجيا بلين  ،الكونكريتية، ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصليرة جلدا
لنظريلللللة والتطبيلللللق، واإلخلللللراج المسلللللرحي، وملللللدخل إللللللى السلللللينوغرافيا المسلللللرحية، ا

والمسرح األمازيغي، ومسرح الشباب بلالمغرب، والملدخل إللى اإلخلراج المسلرحي، 
ومسلللللرح الطفلللللل بلللللين التلللللأليف واإلخلللللراج، ومسلللللرح األطفلللللال بلللللالمغرب، ونصلللللوص 

، والجديلد فلي التربيلة مسرحية، ومدخل إلى السلينما المغربيلة، ومنلاهج النقلد العربلي
والتعللللليم، وببليوغرافيللللا أدب األطفللللال بللللالمغرب، ومللللدخل إلللللى الشللللعر اإلسللللالمي، 
والملللللدارس العتيقلللللة بلللللالمغرب، وأدب األطفلللللال بلللللالمغرب، والقصلللللة القصللللليرة جلللللدا 
بالمغرب،والقصلة القصلليرة جلدا عنللد السللعودي عللي حسللن البطلران، وأعللالم الثقافللة 

 األمازيغية...

، 12111، النللللاظور1799ث: جميللللل حمللللداوي، صللللندوق البريللللدعنللللوان الباحلللل -
 المغرب.
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 كلمات الغالف الخارجي:

( La sociologie économiqueعلم االجتماع االقتصادي) يعد
فرعا من فروع علم االجتماع العام. ويعني هذا التخصص دراسة الظواهر 
االقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي، بفهم أشكال االقتصاد وتفسيرها، 

لم وربط الصلة بين المنافع االقتصادية والعالقات االجتماعية. عالوة على ذلك، فع
االجتماع االقتصادي هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة األنشطة االقتصادية، من 
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إنتاج، وتوزيع، وتبادل، واستهالك.ومن ثم، فالسوسيولوجيا االقتصادية هي دراسة 
وأنساقه، وأنشطته، ودوراته،  ،للنظام االقتصادي، في مختلف بنياته، وأشكاله

فعال االقتصادية العقالنية والهادفة في ووظائفه، وعالقاته، مع التركيز على األ
 سياقاتها المجتمعية.

 

 المؤلف: جميل حمداوي

 العنوان: مبادىء علم االجتماع االقتصادي

 م8101الطبعة األولى:

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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